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Tartü‘ülikooli aastaring 2003
V arje  S oo lak

Aastal 2002 oli Tartu Ülikool 
tunduvalt rohkem ühiskon
na poole avali kui nn tava- 
aastal. Juubelifähised 370 ja 
200 aitasid ehk mitte ainult 
minevikku süüvida, vaid end 
ka eelolijatega võrrelda ning 
lähemasse ja kaugemasse 
tulevikku mõelda.

Number 200 oligi põhiliselt 
see, mis andis põhjuse nii filo
loogidele kui zooloogidele, kee
mikutele kui arstiteadlastele 
ning teistele heita tagasipilk 
oma eriala eesti, saksa ja vene 
teadlaste ühisloomele. Kuulsust 
Dorpati/Jurjevi ülikoolile on 
toonud paljud. Olid nad meist 
targemad, andekamad, tööka
mad, läbilöögivõimelisemad kui 
meie praegu infotehnoloogia 
ajastul, kus teadusidee võib 
oma tekkimise hetkest maailma 
teise otsa jõuda? Kas võime uh
ked olla, et ülikoolil on üks No
beli preemia laureaat -  keemik 
Ostwald, või tunda kahetsust, 
et neid on vaid üte?

Rahvus- ja/või 
rahvusvaheline ülikool

200 aastat tagasi taasavatud 
ülikool Tartus kujunes tsaaririi
gi juhtivaks ülikooliks, mille 
kaudu kandusid Kesk-Euroopa 
akadeemilised traditsioonid ka 
Venemaale. Ülikooli juubeliar
tiklis UTs toonitas rektor Jaak 
Aaviksoo, et just keiserlike am
bitsioonide ja võimaluste ühita
mine Kesk-Euroopa akadeemi
lise potentsiaali ja kohaliku 
aadelkonna toetusega lõi prae
guseni elava Kaiserliche Uni- 
versität Dorparti kaubamärgi.

Enesestmõistetavalt hakka
sid ülikoolile kuulsust tooma ka 
selle rahvuse teod, kelle põlis- 
alal ülikool seisis.

Tänapäeval esitab aga hari
duse üleilmastumise protsess 
ülikoolidele uued väljakutsed. 
Ajakirja Akadeemia TÜ eri
numbri sissejuhatavas artiklis 
märgib rektor, et need ülesan
ded pole raskemad ülesanne-

Kreutzwald ei pea häbenema alla üliõpilaste peale vaadates 
eesti rahvast, haris ta hoolikalt.
test, mis tuli lahendada ülikooli 
asutamise või taasasutamise jä
rel ja eriti Eesti Ülikooli avami
sel. “Lahenduse võti peitub vas
tuses küsimusele: “Milleks on 
maailmal vaja Tartu Ülikooli?”. 
Minu vastus on: “Sest et Eestil 
on vaja Tartu Ülikooli.””.

Prof Ene Ergma peab Posti
mehe Arteri intervjuus oluli
seks, et haridusse ja teadusses- 
se tuleb riigil algul rohkem in
vesteerida, nagu tegi Soome. 
“Arvan, et Eesti võiks sama kau
gele jõuda, aga selleks on vaja 
ühiskondlikku kokkulepet hari

duse ja teaduse valdkonnas.” 
Mis ülikool me praegu oleme 

ja tahame olla, on omaette dis- 
kuteerimisteema -  rahvuslik 
ülikool, teadusülikool, rahvus
vaheline ülikool, riigi ülikool, 
maailmaülikool...

Aasta tähised

Vaatamata riigi poolt ülikoolile 
eraldatud napiks jäävatele ra
hasummadele, püüab see tea- 
dusorgan edasi toimida, ikka 
süüvivamalt ja tulemusliku
malt, jätkates oma arengukava 
suundade seadmist.

oma aeda, see tähendab
VARJE SOOTAK

Üks selle aasta olulisemaid tä
hiseid on tehnoloogiainstituut. 
Nooruse 1 vanasse ühiselamus
se nelja arenduskeskusega ins
tituudi rajamine läheb maksma 
200 miljonit krooni.

Maagiline arv 200 jälitab üli
kooli ikka edasi. Üks klassikalise 
ülikooli juurde kuuluv sõna ot
seses mõttes kaunis asutus bo
taanikaaed arutab oma juubeli
aasta rahvusvahelisel konve
rentsil juulikuus koos välismais
te kolleegidega botaanikaaeda
de strateegiat kaasaja tingimus
tes.

S U N M D M U S I  T U s
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Veebruar:
• Matemaatika- 

informaatikateaduskonna 
õppehoone avamine

• Rektori valimine
• Haridusmess Intellektika
• Teaduskonverents 

TalveAkadeemia
Märts:
• Arvutiteaduse talvekool
• Lahtiste uste päev
• Skytte päev
• Raamatumess “Utlib 

market”
Aprill:
• Üliõpilasesinduse valimised
• Kevadpäevad

Üks septembri lõpu tähiseid 
on ka 200 aastat eesti keele 
ülikooliõppest.

Kogu aastat ilmestab aga eesti 
eepose looja rahvavalgustaja 
Kreutzwaldi aasta, selle patroo
niks ei ole keegi muu kui eesti 
ajakirjanduse grand oid man, 
meie ülikooli emeriitprofessor 
Juhan Peegel. Võib-olla aitavad 
nii Kreutzwald kui ka Tamm
saare, kelle 125. sünniaasta
päeva sel kuul tähistame, meid 
harida nagu meie esivanemaid 
ja meelde tuletada, mis on 
kilplus ja eetika.

Ülikooli ajaleht 55

Toimetus ei saa ka oma saba 
kergitamata jätta: novembris 
saab 55 aastat ülikooli ajalehe 
ilmumisest.

Ajaleheveerud on jäänud se
nini ülikooli kroonikaks, mis 
toovad esile selles Õppeasutu
ses toimuva, selle koosluse mõt
teid ja tegusid, ka ajastu tuuli. 
Seetõttu on peagi kavas avada 
rubriik, mis näitab viimase 55 
aasta ülikooli seestpoolt. No
vembris aga tahab UT toimetus 
koos teiste ülikoolilehtede kol
leegide arutada seminaril üli
koolilehtede missiooni, näidata 
55aastast ajalugu raamatukogu 
näitusel jne.

• •

Ülikooli Kesklinna apteek nagu uus
V arje  S oo tak

Kolmapäeval avati pidulikult 
ülikooli renoveeritud apteek 
Poe tänavas.

Rektor Jaak Aaviksoo märkis, 
et rohuarstiteadus oli ülikoolis 
olemas selle algusaastatest pea
le kui tähtis kaasaja teadus. Far
maatsia instituudi dotsendi Toi
vo Hinrikuse sõnul on apteek 
väga vajalik õppebaas, farmaat- 
siatudengeid on praegu juba 
262.

OÜ Tartu Ülikooli Kesklinna 
Apteegi juhataja Maila Madise 
sõnul on nüüd ostjate jaoks 
hoopis rohkem ruumi. “Retsep
tiravimite müük jäi end iselt uk
sest sisse astudes paremat kätt, 
otse ja vasakul on käsimüügile- 
tid. Lisapinda saime juurde mit
me abiruumi arvelt,” selgitas ju
hataja.

Maila Madise ütles, et 201iik- 
meline apteegikollektiiv peab 
väga oluliseks ravimiostjate in
formeerimist. “Kaks korda nä
dalas töötab meil infokabinet,

Apteegi juhataja Maila Madise, farmatseut Urve Kivilaid 
ja asejuhataja Anne Peets. v a r j e  s o o t a k

kus annavad nõu emeriit
professor Selma Teesalu ja dots 
Valve Loolaid, samuti saab meil 
vererõhku mõõta.” 

Renoveerimistööd tegi ehi
tusfirma Deeora ehitus, siseku
junduse kunstnik Liivi Ehmann. 

Amortiseerunud olid nii ap

teegi kütte- ja elektrisüsteemid 
kui ka kommunikatsioon ja 
muud seadmed.

Poe tänava apteek alustas 
tööd 1980. aastal. 1994. aasta 
algul sai sellest TÜ apteek, aasta 
tagasi moodustati OÜ Tartu Üli
kooli Kesklinna Apteek.

Rektorikandidaadiks on 
esitatud Jaak Aaviksoo
Eelmise aasta lõpul välja 
kuulutatud TÜ rektori val
mistele esitas matemaati- 
ka-infom arm aatikateadus- 
kond kandidaadiks praegu
se rektori prof Jaak Aavik
soo.

Kandidaate võivad valimisko
misjonile esitada TÜ teadus
kondade nõukogud, TÜ kura
toorium, vähemalt Va TÜ nõu
kogu liikmetest ühiselt, 15 TÜ 
korralist professorit ühiselt, TÜ 
üliõpilasesindus, TÜ ametisolev 
rektor ja endised rektorid ning 
teiste Eesti teadus- ja arendus- 
asutuste nõukogud.

Kandidaatide esitamise täht
aeg lõpeb 5. veebruaril kell 17. 
Ettepanekuid võtab vastu TÜ 
akadeemiline sekretär.

Kandidaadi esitamiseks tuleb 
valimiskomisjonile esitada kir
jalik esildis, kandidaadi kirjalik 
nõusolek ja elulooldijeldus.

Rektori valimine toimub 28. 
veebruaril.

T U  R E K T O R I D :

Peeter Põld (1919-1920) 
Heinrich Koppel (1920-1928) 
Johan Kõpp (1928-1937) 
Hugo Kaho (1938-1940) 
Heinrich Riikoja (1940)
Hans Kruus (1940-1941) 
Edgar Kant (1941-1944) 
Alfred Koort (1944-1951) 
Feodor Klement (1951-1970) 
Arnold Koop (1970-1988) 
Jüri Kärner (1988-1993) 
Peeter Tulviste (1993-1998) 
Jaak Aaviksoo (1998-2003)

Valmiskomisjoni esimees on 
Ilmar Koppel, liikmed professo
rid Dagmar Kutsar, Raul Narits, 
üliõpilane Relika Alliksaar ning 
akadeemiline sekretär Ivar- 
Igor Saarniit.

Täpsem info: akadeemiline 
sekretär, tel 375 605 ja 
w w w .u t.e e /d o k u m e n d id /  
valirekt.php.

T A N A  L E H E S

Avalik kiri 
Pepleri 23 
kaitseks
LK 3

200 aastat 
klassikalist 
filoloogiat 
Tartu Ülikoolis
LK 2

Euroopa Õigus- 
akadeemia 
preemia Mario 
Rosentaule
LK 2

U U D I S E D

Soome haridus
minister külastab 
Tartu Ülikooli
15.-17. jaanuarini külastab 
oma töövisiidil Eestisse Tartut ja 
ka ülikooli Soome haridusmi
nister Maija Rask.

Koos ministriga tulevad Tar
tusse ka haridusministeeriumi 
kantsler Markku Linna, välissu
hete juht Kristian Slotte ning 
nõunik Tapani Kosunen.

16. jaanuari hommikul külas
tab minister haridusministee
riumi. Pärastlõunal toimub koh
tumine õppeprorektor Volli Kal
mu ning Tartu Ülikoolis õppiva
te Soome üliõpilaste ja soome 
filoloogia tudengitega.

7. jaanuari hommikupoolikul 
külastab minister Pauluse kiri
kut, Eesti Üliõpilaste Seltsi ja 
Tammekannu villat.

Dekaanikandidaa- 
tide esitamine
Rektor kuulutas 27. detsembril 
välja matemaatika-informaati- 
kateaduskonna dekaani valimi
sed. Kandidaate saab esitada 7. 
veebruarini, neid registreerib 
ülikooli akadeemiline sekretär. 
Valimised toimuvad 21. veeb
ruaril.

Praegune dekaan prof Toivo 
Leiger ütles UTle, et ta on olnud 
dekaan juba kolm ametiaega 
järjest ning teaduskonna põhi
määrus ei lubagi rohkem kandi
deerida.

“Üheksa aastat selles ametis 
on üsna pikk aeg nii teaduskon
na kui ka enda poolt vaadatuna. 
Ühelt poolt vajab teaduskond 
uusi ideid ja võib-olla ka teistsu
guseid arusaamu, teisalt on oht 
muutuda elukutseliseks dekaa
niks, kes end teaduses ja tuden
gite ees ebamugavalt tunneb. 
Arvan, et on viimane aeg pro- 
fessoritöö juurde tagasi tulla,” 
selgitas prof Leiger.

Toivo Leiger.

http://www.ut.ee/dokumendid/
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U U D I S E D  

Tartu aasta teod
Tartu linnavalitsuse ja Postime
he ühisel konkursil hääletati
2002. aasta suurimaks teoks 
Hugo Treffneri gümnaasiumi 
renoveerimine.

Tartu Ülikooliga seonduvast 
märkisid tartlased oluliste kor
daminekute seas EÜSi maja re
monti, teaduse kahe uue tipp- 
keskuse nimetamist ja uut ühis
elamut Raatuse tänavas.

2000. aastal peeti aasta suu
rimaks teoks korvpallimees
konna TÜ/Delta meistritiitlit ja 
karikavõitu.

Eesti Akadeemiline 
Spordiliit 11
EASL tähistab oma 11. aasta
päeva kõrgkoolide õppejõudu
de ja töötajate turniiriga TTÜs.

Sõpruskohtumistes võib 
näha 9 korvpalli-ja 5 võrkpalli- 
võistkonna liikmete seas ka rek
toreid ja tuntud sporditegelasi. 
TÜ rektor Jaak Aaviksoo, kes on 
ühdasi ka EASLi president, 
kaitseb ülikooli au korvpalli 
meeskonna ridades.

EASL arendusjuhi Tiina 
Beljaeva sõnul osaleb turniiril 
ka EASL oma töötajate ja juha
tuse liikmetega. Mänguna on 
kutsutud ka kultuuriministee
riumi võistkond.

Kõrgkoolidevaheline male
turniir tõotab tulla põnev, kuna 
eelmisel aastal TTÜsse ränna
nud karikat läheb püüdma Tar
tu Ülikooli võistkond tugevas 
koosseisus: Elmar Sakkov, Toivo 
Hinrikus, Larissa Völpert ja Silvi 
Salupere. Toimuvad ka korv
palli vabaviskevõistlus ja laua- 
tenniseturniir.

Autasustamine ja koosviibi
mine on GIehni lossis, kus kuu
lutatakse välja 2002. aasta pa
rim üliõpilassportiane (naised 
ja mehed), karika saab ka kõige 
mitmekülgsem tudeng, kes on 
osalenud kõige rohkem eri tu- 
dengispordi võistlustel ja tur
niiridel.

Tunnustus prof 
Jüri Talvetile
TÜ maailmakirjanduse prof, 
luuletaja ja tõlkija Jüri Talvet 
(pildil) pälvis Ivar Ivaski mäles
tusfondi esimese stipendiumi. 
Stipendium anti kogu “Kas sul 
viinamarju ka on” ja silmapaist
vate kultuuriküsimusi käsitle
vate esseede eest.

Prof Jüri Talvet on kinnitatud 
ka Tartu linna kultuuri aasta 
aunimetuste nominantide hul
ka aasta silmapaistvama loovisi
ku kategoorias. Aunimetuste 
nominandid kuulutatakse välja
1. veebruaril.

Endel Tulving on 
Eesti TA välisliige
Eesti Teaduste Akadeemia üld
kogu valis aastalõpu istungil viis 
uut välisliiget, kelle hulgas on 
ka TÜ audoktor prof Endel 
Hüving. Tuntud mälu-uurija 
Hilvingul on koostöösidemed 
TÜ psühholoogia osakonnaga.

Ka värskel TA välisliikmel 
prof Helmut Schwarzil on kon
taktid TÜga, keemikutega.

200 aastat klassikalist filoloogiat
Ivo Volt
TÜ klassikalise filoloogia 
õppetooli teadur

Detsembris toimus ülikooli 
uues keeltemajas kollok
vium, millega tähistati 200 
aasta möödumist klassikali
se filoloogia eriala sünnist 
Eestis.

Ehkki ladina ja kreeka keelt, 
retoorikat ja antiikkultuuriga 
seotud tekste on Tartu Ülikoolis 
õpetatud 1632. aastast alates, 
ei olnud siis sellise nimetusega 
eriala nagu klassikaline filoloo
gia. See tekkis 18. sajandi lõpus 
Saksamaal.

Klassikaline filoloogia TÜs

Kollokviumi sisuks olid ettekan
ded ja mõttevahetus kreeka ja 
rooma kultuuri osast Eestis.

Sissejuhatava ettekandega 
esinenud klassikalise filoloogia 
prof Anne Lill rääkis eriala ka
hest algusest: 19. saj alguses 
ning 20. saj lõpus. Lisaks ajaloo
lisele ülevaatele rõhutas ta klas
sikaliste filoloogide häid õppe- 
ja teadustulemusi viimase 12 
aasta jooksul, kui eriala on ol
nud taas avatud.

Nii kaitses 23. detsembril 
oma doktoritööd Kristi Viiding, 
esimene klassikaline filoloog, 
kes on õppinud sellel erialal 
taasavatud doktoriõppes. Tege
mist on üldse kolmanda dokto
riväitekirjaga praeguses ger- 
maani-romaani filoloogia osa
konnas.

Katre Kaju kõneles sellest, 
kuidas iseloomustab 20. saj al
gupoole klassikalise filoloogia 
prof Wühelm Süss Karl Mor- 
genstemi kui õpetajat ja tead
last.

TÜ Kunstimuuseumi direkt
riss Inge Kukk rääkis kunsti
muuseumi ja antiikkultuuri 
seostest.

Ivo Volt andis ülevaate klassi
kalisest filoloogiast Tartus aas
tail 1919-1940.

Humanistlikust kultuurist

Stig Örjan Ohlssoni tagasivaa
de kahele 17. saj Tartuga seo
tud ja hiljem Euroopas silma
paistvate latinistidena tuntuks 
saanud õpedastele sisaldas hu
vipakkuvat biograafilist infot

klassikalise filoloogia õppetooli 
juures viimastel aastatel tegut
senud humanistliku ladina kee
le uurijatele.

Klassikaliste keelte tähtsuse 
ning võimaluste kohta teoloo- 
giastuudiumis tõi argumentee
ritud põhjendusi ja paradoks
likke näiteid Marju Lepajõe.

Mati Unt ja Mari Murdvee 
kõnelesid antiikautorite teksti
de esitamisvõimalustest teatri
laval. Unt peatus esmalt senis
tel antiikkirjanduse lavastustel 
Eesti teatris ning valgustas see
järel mõnd nüanssi oma Vane
muises valmivast uuslavastu
sest ‘Vend Antigone, ema Oidi- 
pus”. Murdvee arudes näitlejai
le suupärase ja publikule ker
gesti haaratava eestikeelse la
vateksti loomise võimaluste üle.

Jüri Talvet pani kuulajaid 
kaasa mõdema homo somnian- 
si kujundist lähtudes ning näi
tas, et niikaua, kuni püsib müüt, 
püsib ka humanistlik kultuur ja 
pole põhjust kõnelda posthu- 
manismist.

Ladina (ja vähemal määral 
kreeka) keel on TÜ tegevuse 
algusaegadest olnud lahutama
tult seotud ka meditsiini, juura 
ja ajaloo õpetamise ning uuri
misega.

Suhted teiste 
distsipliinidega

20 aastat tagasi valminud ladi- 
na-eesti-vene meditsiinisõna- 
raamatust kõneles põhjalikult 
teose teadustoimetaja Paul 
Alvre. Tema tähelepanekud 
olid huvitavaks paralleeliks kõi
gile tänastele klassikalistele filo
loogidele, kes viimasel paaril 
aastal olid tegevad ladina-eesti 
sõnaraamatu uustrüki koosta
misel ja toimetamisel.

Ladina keele õpetamise eri
päradest meditsiini- ja juuratu
dengitele andsid ülevaate Kaa
rina Rein ning Merike Ristikivi. 
Mõlema eriala jaoks on viima
seil aastail ilmunud nimetatud 
filoloogidelt ka uued ladina kee
le õpikud. Kui juristide poolelt 
on ikka tulnud konstruktiivseid 
ja uuenduslikke ettepanekuid, 
kuidas hoolimata ainemahu vä
henemisest tulevasi juriste 
euroopaliku õigussüsteemi alg- 
keelsete allikateni viia, siis koos-

Kristi Viiding mõni hetk enne doktoriväitekirja kaitsmist. Tegemist on kolmanda 
doktoriväitekirjaga praeguses germaani-romaani filoloogia osakonnas. v a r j e  s o o t a k

töös arstiteaduskonnaga on 
kindlasti veel arenemisruumi.

Gümnaasiumihariduse oluli
susele kõigiti erudeeritud ini
mese kujundamisel viitasid 
oma ettekannetes Jaan Unt 
ning Treffneri gümnaasiumi 
kirjandusõpetaja Helgi Tering. 
Kõrvuti asetusid kaks vastand
likku käsitlust -  ideaalpilt St. 
Peterburgi klassikalise gümnaa
siumi näitel ning praegustes 
Eesti gümnaasiumides valitsev 
olukord.

Kollokviumi viimases ette
kandes rääkis Mait Kõiv ohtrate 
näidete varal sellest, kui tihe
dalt on omavahel seotud klassi
kaline filoloogia ning antiikaja- 
loo uurimine.

Lõpetuseks võisid osalised 
kuulda vanakreeka hümne, 
mida esitasid Mari Murdvee ja 
Toivo Sõmer.

Klassikalise filoloogia õppe
tool kavatseb valiku kollokviumi 
ettekannetest publitseerida 
eraldi kogumikuna.

Taasavatud doktori
õppe esimene väitekiri
TÜ klassikalise filoloogia õppe
tooli lektor Kristi Viiding kaitses 
23. detsembril doktoriväitekirja 
“Die Dichtung neulateinischer 
Propemptika an der Academia 
Gustaviana (Dorpatensis) in 
den Jahren 1632-1656. (Uus- 
ladina teelesaatmisluuletused 
(propemptikonid) Academia 
Gustavianas 1632-1656)”.

Väitekiri käsitleb kirjandus
elu 17. saj Tartus, võttes alu
seks siinse akadeemia juures 
kirjutatud juhuluule kui vara- 
uusaegse ldrjandusprotsessi 
olulise väljendusvormi ja kes
kendudes juhuluule alaliikidest 
ühele -  teelesaatmisluulele. 
See on 18. sajandil hääbunud 
luuležanr, milles mahajääjad 
soovisid lahkujaile head reisi 
või püüdsid neid veenda reisi

plaani muutma.
Žanriloolise uurimuse tule

musena loodi Läänemere
regiooni kui terviku ladinakeel
sete teelesaatmisluuletuste jao
tus ainestiku alusel. Olulisimad 
järeldused puudutasid
teelesaatmisluule motiivistikku, 
vormivalikut, ettekandmisvõi- 
malusi.

Tööle on lisatud Tartu 
teelesaatmisluuletused saksa
keelses tõlkes jm.

Kristi Viidingule anti filosoo
fiadoktori kraad klassikalise fi
loloogia erialal.

Väitekirja juhendaja on prof 
Anne Lill, oponendid olid prof 
dr Walther Ludwig Hamburgi 
Ülikoolist ja dr Jaan Undusk 
Eesti TA Underi ja Tuglase Kir
janduskeskusest.

EV teaduspreemiate 
kandidaadid ülikoolis
TÜ nõukogu otsustas esitada EV 
teaduspreemia kandidaatideks 
pikaajalise teadustöö eest:
• emeriitprof Raimund 

Hagelbergi kaasaegse ra- 
handusteooria edendamise 
ja organisatoorse tegevuse 
eest selle juurutamisel Eestis 
ning vastava teaduskoolkon- 
na rajamisel;

• emeriitprof Ain-Elmar 
Kaasiku suure panuse eest 
Eesti kliinilise ja eksperimen
taalse neuroloogia arendami
sel;

• emeriitprof Huno Rätsepa
suure panuse eest eesti kee
leteaduse teoreetilisel üm
berkujundamisel, tulemusli
ku uurimistöö ning Eesti kee
leelu pikaajalise juhtimise ja 
korraldamise eest.

EV teaduspreemia kandidaati
deks eelneva nelja aasta jooksul 
avaldatud parimate teadustöö
de eest otsustati esitada täp
pisteaduste valdkonnas:
• töögrupp koosseisus prof 

Mati Kilp (töögrupi juht), 
Valdis Laan ja Peeter Normak 
tööde tsiildi “Polügoonide (al
gebraliste automaatide) la-

medus- ja kompaktsusoma- 
dused” eest;

arstiteaduse valdkonnas:
• prof Jaanus Harro tööde 

eest teemal “Afektiivsete häi
rete neurobioloogilised alu
sed”;

sotsiaalteaduste valdkon
nas:
• dotsent Eiki Berg teadustöö 

„Geopoliitika ja piirid" eest;
• prof Toivo Jürimäe teadus

tööde tsükli „Kinantropo- 
meetrilised determinandid 
kehalises aktiivsuses ja spor
dis" eest;

• prof Janno Reiljan teadus
töö tulemuste eest suunas 
„Eesti konkurentsivõime tõst
mine ettevalmistumisel ühi
nemiseks Euroopa Liiduga";

• prof Urmas Varblane tea
dustöö tulemuste eest suu
nas „Otseste välisinvestee
ringute mõju siirderiikide 
majanduse konkurentsivõi
me tõstmisele";

humanitaarteaduste vald
konnas:
• dots Martin Hallik orienta- 

listikat käsitleva tööde tsükli 
eest.

Mario Rosentau pälvis 
Euroopa tähtsa preemia
Raul N arits
võrdleva õigusteaduse prof

TÜ õigusteaduskonna dok
torant Mario Rosentau (pil
dil) sai Euroopa Õigusaka- 
deemia esimese preemia.

Äsja lõppenud aasta viimasel 
kuul anti Saksamaal Trieris kät
te Euroopa Õigusakadeemia 
korraldatud rahvusvahelise 
konkursi “Euroopa konstitut
siooni väljakutsed” preemiad. 
Üks võitjaid Mario Rosentau 
esitas konkursile võistlustöö 
“Constitution of the EU -  the 
need or a dream?”.

Euroopa Õigusakadeemia tä
histas 2002. aastal oma 10. aas
tapäeva. Iga viie aasta järel 
annetab akadeemia preemia 
Euroopa õigust, Euroopa integ
ratsiooni või Euroopa õiguse 
arengut käsitlevate tööde eest. 
Akadeemia ise on Euroopa ju
ristide täienduskoolituse ja dis
kussioonide keskus.

Akadeemia asutati Euroopa 
parlamendi initsiatiivil 1992. 
aastal avalik-õigusliku institut
sioonina. Akadeemia asutaja
liikmed olid Luxemburg, Rhein- 
land-Pfalzi Liidumaa, Trieri

linn. Nendele on lisandunud 
Iirimaa, Itaalia, Poola, Saksa
maa, Hispaania, Portugal.

Tartu Ülikoolis juhendavad 
M. Rosentaud emeriitprof Eero 
Loone ja prof Raul Narits. 
Rosentau võidutööd on võima
lik lugeda www.era.int kodule
heküljelt.

Tema töö on avaldatud ka 
Euroopa Õigusakadeemia aja
kirjas ERA-Award.

Preemia üleandmise tsere
moonial viibisid ka EV Riigikoh
tu esimees Uno Lõhmus ja 
Euroopa Inimõiguste Kohtu 
kohtunik Rait Maruste.

Eesti ja Soome 
bioloogide seminar
Vahetult enne jõule toimus Tar
tus TÜ zooloogia ja hüdrobio
loogia instituudi ning Turu Üli
kooli bioloogia instituudi ühis
seminar “Eesti ja Soome bioloo
gide, eriti zooloogide sidemed
19. ja 20. sajandil”.

TÜ erizooioogia õppetooli 
dotsendi Mati Martini sõnul on 
Eesti ja Soome teadlaste suhe
tes olnud väga aktiivseid pe
rioode, kuid ka aegu, kus need 
on olnud teatud põhjustel ma
dalseisus. Doktor Antti Pekka- 
rinen Helsingi Ülikoolist käsitles 
oma ettekandes pikemalt bio
loogide sidemeid alates 19. sa
jandist kuni Teise maailmasõja
ni. Prof Ilkka Sten andis ülevaa
te ornitoloogide sidemetest ala
tes 1960. aastatest kuni täna
päevani. Entomoloogide side
metest alates 1980. aastatest 
rääkisid oma ühisettekandes 
Kaupo Elberg TÜst ja Seppo 
Koponen Turu Ülikoolist. Prof 
Pekka Nuorteva Helsingi Üli
koolist käsitles oma ettekandes 
pikemalt sipelgauurijate koos
töö kujunemist.

Oma muljeid koostööst Soo
me kolleegidega vahendasid ka 
TÜ prof Jüri Kärner ja Juta 
Haberman Võrtsjärve limnoloo- 
giajaamast.

http://www.era.int
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Intellektika küsib, 
kelleks saada
Leeni Uba
Intellektika 2003 
projekti juht ülikoolis

14. ja 15. veebruaril on Tartu 
messikeskuses XI rahvus
vaheline Tartu teadmiste 
mess INTELLEKTIKA 2003.

Intellektika asetab sel aastal 
rõhu tulevikule: kelleks saada, 
millised teadmised, oskused ja 
kutse omandada, et olla tulevi
kus konkurentsivõimeline. Või 
teisalt: milliste teadmiste ja os
kustega inimesi vajab ülikool, 
Tartu, Eesti, Euroopa Liit...

Ülikool tutvustab Intellektikal 
õppimisvõimalusi ja vastuvõtu
tingimusi, kuid see pole peami
ne. Ülikool, soovides ise olla 
konkurentsivõimeline avardu
vas suhtlusväljas, hoolitseb oma 
akadeemilise personali järel
kasvu pärast ja tutvustab tea
dustöö võlusid, põnevamaid tu
lemusi ning teadlase huvitavat 
elukutset. Ja on ka põhjust, sest 
messi karjäärilaadal on tööand

jatest konkurendid juba kohal.
Kõik ülikooli pere liikmed -  

meie head teadlased ja õppe
jõud, spetsialistid, aga ka üliõpi
lased, doktorandid ja ülikooli lõ
petanud on lahkelt oodatud 
messi külastama. Näiteks lisaks 
Eesti kõrgkoolidele pakuvad 
töö- või praktikakohti Euroopa 
Patendiamet koos Eesti Paten
diametiga, Tokkroos, Ameerika 
õpetajaid jt teisi haridussüstee
miga seotud professionaale va
hendav firma, spetsialistide va
hendusfirma Saksamaalt jt.

Karjäärilaada seminarikavas 
on ettekanded Eesti tööjõutu
rust ja selle muutustest liitumi
sel Euroopa Liiduga, CV koosta
misest, aga samuti loeng lapse
vanematele, kuidas toetada 
oma last eriala valikul.

Head ideed ja ettepanekud 
ning koostööpakkumised üli
kooli ekspositsiooni ja messika- 
va jaoks on oodatud teabetalitu
ses, tel 375 509 ja e-posti aad
ressil leeni.uba@ut.ee.

20 aastat tagasi, TÜ 350. aastapäeval valis sõjajärgne 
ülikool esimest korda audoktoreid. a f

Kui ülikool sai 350. 
Lehitse, loe ja mõtle!
M aare  K üm nik

Raamatukogus on hulgali
selt materjali ülikooli 350. 
aastapäevast.

Tartu Ülikooli aastapäevad on 
lõpule jõudnud. On olnud üri
tusi, ilmunud raamatuid, aval
datud artikleid ja kirjutisi, on 
peetud ettekandeid, koostatud 
näitusi, rõõmustatud kontserti
del, keereldud ballil. Oleme tea
da saanud palju uut ja huvita
vat, kogenud rõõmu ja uhkust. 
Iga uus, eriti lõppenud aasta, 
motiveerib ka tagasivaatamist, 
et siis järelemõtlikult ja edukalt 
edasi minna.

20 aastat tagasi ilusal sep
tembrikuul peeti suurejooneli
selt ülikooli 350. aastapäeva. 
Nii suurt pidu ei olnud olnudki 
50 aasta vältel. (Kunagi küll, 
aastal 1932!) Sellist meeleolu, 
tunnet ja vaimsustki ei olnud 
kogetud. Toimunut kajastati nii 
kodu- kui ka välisajakirjandu

ses igakülgselt ja ohtralt. Kõik 
Eesti ajalehed ja ajakirjad pü
hendasid ülikoolile mituküm
mend lehekülge.

Ülikooli raamatukogus on 
bibliograafide valduses huvita
vad ajalehelõigendite mapid, 
mille kaudu võime avastada tol
leaegset ülikooli, inimesi ja 
aega. Seda aega ja neid olusid 
arvestamata võib praegune 
noor inimene tollastele asjatult 
haiget teha. Lehitsegem ja 
mõelgem!

Küsige teatmekirjanduse lu
gemissaalist ajaleheartiklite 
mappe Tartu (R) Ülikooli 350. 
aastapäeva kajastusi ajakirjan
duses : [lõigendite mapid Eesti 
ajalehtede nimetuste järgi, fo
tokoopiaid Lätis ilmunud artik- 
leistj. 1981-1982. 12 mappi 
lõigendeid + 1 mapp fotokoo
piaid.

Kõike seda ja rikkalikult 
muudki kajastab bibliograafia- 
kartoteek “Tartu ülikool”.

V Ä L I S M I N I S T E E R I U M I
E S S E E K O N K U R S S

Euroopa Liidu tippkohtumisel Kopenhaagenis lõpetas Eesti 
edukalt aastatepikkused läbirääkimised Euroopa Komisjoniga. 
Seoses sellega korraldab välisminister Kristiina Ojuland essee
konkursi teemal: “Mida tähendab Euroopa Liit minu jaoks?” 

Parimatele on välisministeeriumilt rahalised preemiad:
1. koht 3000 krooni,
2. koht 2000 krooni,
3. koht 1000 krooni.

Võitjad teeb asjatundjatest moodustatud komisjon teatavaks 
26.veebruaril välisministeeriumi pressivastuvõtul.

Tööd saata hiljemalt 15. veebruariks aadressil Välisministee
rium (märgusõnaga esseekonkurss) Islandi Väljak 1, Tallinn 15 
049. Info: Indrek Katušin, tel: 6 317 027, e-post: 
indrek.katusm@mfa.ee.

A V A L I K  K I R I

Kahaneva entroopia 
saareke -  Pepleri 23
Lõppenud aasta tõi “vana 
Pepleri” ühiselamu asukate
le suhetes oma ländlordide- 
ga vaid vastastikkust mõist
matust ja pisaraid.

Kõigepealt tõsteti meie iga
kuist üüri, et kaotada MTÜ Üli
õpilasküla eelarvedefitsiit, mis 
tekkis liiga lennukast asjaajami
sest uute euroühikate renovee
rimisel ja püstitamisel (Pepleri 
23 nägi suuremas koguses 
värsket värvi viimati 1949. aas
tal).

Nääripühade eel otsustas 
aga Üliõpilasküla meid käesole
va aasta suvest üldse peavarju
ta jätta. Milles asi? Maja olevat 
liiga vana ning ohtlik -  meile 
elamiseks ja neile haldamiseks. 
Nõustugem, et maja on vana. 
Ent sellest emotsionaalse var
jundiga faktist nii lõplike järel
duste tegemine reedab hirmu
äratavaid tendentse vastavate 
ametnike mõtlemises.

Rahaga on muudki teha

Vähemalt veerand Eesti elanik
konnast elab sama halbades või 
isegi hullemates tingimustes 
(rääkimata neist, kel üldse kus
kil elada pole). Ning mis peami
ne: märkimisväärne osa neist 
teeb seda vabatahtlikult. Sest 
milleks loobuda ideaalse ent 
kalli elamise nimel kõigist muu
dest vaba raha hüvedest? Mil
leks elada üle oma võimete? 
Pelk asjaolu, et minu isiklik voo
di asub euronõutele vastavas 
majas, ei räägi suuremat minu 
tegelikust elukvaliteedist.

MTÜ Üliõpilasküla näib aga 
olevat omandanud jürimõisa- 
liku mõtlemise ning mis kõige 
hullem -  eeldab selle rakenda
mise tulemuslikkust meie üli
õpilaskonna sotsiaalsete prob
leemide lahendamisel. Kallid 
ametnikud, mul on teile uudi
seid: akadeemiline maailm on 
sotsiaalselt sama kirju kui meie 
vabariik. Ning teie püüdlus 
taandada kõigi vajadused ja 
võimalused “esimese Eesti” 
standardliistule on täiesti vas
tutustundetu. Seda vähemalt 
senikaua, kui teie tegevuslit
sents on antud välja mittetu
lundusühingule.

Ühiselamu või hotell

Olete kindlasti oma paberitest 
lugenud, et Pepleri 23 on ainu
ke 100-protsendilise täituvuse
ga ühiselamu teie haldusalas. 
Mida sellest järeldada? Proovi
me heuristiliselt: miks ei taha 
noored inimesed elada uues ja 
moodsas majas, mille üür on 
vaid neli korda kõrgem sellest, 
mida nad senini elamispinna 
eest on maksnud. Pakun vastu
se: ilmselt pole neil lihtsalt pii
savalt raha.

Olukorras, kus märkimis
väärse osa üliõpilaskonnast 
moodustavad noored, kelle sis-

Vaatamata kehvadele tingimustele peavad paljud Pepleri 
23 elanikud seda parimaks ühiselamuks. k r is t j a n  k a l j u n d

setulek jääb kaugelt alla elatus
miinimumi, on odavate ühisela
mute kaotamine täiesti hooli
matu samm. Selline käitumine 
on võimalik vaid varakapitalist
likus majandusruumis, kus ka 
sotsiaaltöötajatest ning linna
ametnikest on saanud ärime
hed. Milline on MTÜ Üliõpilas
küla tegelik missioon? Kas anda 
üliõpilastele taskukohast ela
mispinda või pakkuda konku
rentsi kohalikele hotellidele? 
Hetkel näib, et õige on viimane.

Elamine omal riisikol

Olen kindel, et suurem osa 
Pepleri 23 sajandivanuse hoo
ne praegustest asukatest oleks 
edasise jäämise nimel nõus võt
ma oma elu ja tervise uue üüri
lepingu sõlmimisel isiklikule 
vastutusele. Siin on ikkagi pal
jude inimeste kodu. Eelkõige

nende, kes mitte üksnes ei saa, 
vaid ka ei taha seda luua mõnes 
hotellihindadega majas, mille 
sisemine steriilsus lubab tuua 
paralleele erinevate ravi- ja ka- 
ristusasutustega.

Käesolev kiri on kirjutatud 
lootuses, et ehk peab Üliõpilas
küla vajalikuks ning seejärel ka 
võimalikuks säilitada “vana 
Pepleri” kui viimase entroopia 
saarekese üleüldise steriilsus- 
ning rahaihaluse ookeanis, mil
le kõrged lained sunnivad meist 
paljusid elama üle oma võime
te.

Alvar Loog
Pepleri 23 elanik, 
semiootikatudeng

Toimetuselt:
Üliõpilasküla järgmise nädala 

koosolekul on kavas ka Pepleri 
23 ühiselamu küsimus.

Ilmus raamat kirikumanuaalidest
5. jaanuaril esitleti Sangaste 
kirikus pärast jumalateenis
tust TÜ eesti keele õppetooli 
vana kirjakeele uurijate raa
matut “Joachim Rossihniu- 
se kirikumanuaalide leksi
ka”.

Uurimus on koostatud San
gaste pastori J. Rossihniuse 
1632. aastal ilmunud tartu- 
keelsete kirikukäsiraamatute 
põhjal.

Raamatu põhiosa moodustav 
sõnastik sisaldab kõiki 
Rossihniuse kirikukäsiraama- 
tutes esinenud eestikeelseid 
sõnu, tähendusseletusi, sõnade 
esinemissagedusi. Iga märksõ
na all on esitatud näitelause (d), 
võimalikud liitsõnad ja ühend
verbid. Sõnastikus on 1985 põ- 
himärksõna.

Saatesõnas antakse ülevaade 
Rossihniuse elust ja tegevusest,

tema raamatute saatusest ja 
nende kohta kirjutatud uuri
mustest. Lisaks sõnastikule on 
väljaandes kaks Rossihniuse 
leksikat analüüsivat kirjutist ja 
lühikesi tekstinäite.

Raamatut tutvustasid Valve- 
Liivi Kingisepp, Külli Habicht, 
Jaak Peebo ja Karl Pajusalu.

Raamatu trükkimist toetas 
programmi “Lõunaeesti keel ja 
kultuur” nõukogu.

U U D I S E D

Vabbe preemia 
Anne Parmastole
Tartu kunsti aastalõpunäituse 
avamisel kunstimajas anti Ado 
Vabbe nimelise visuaalse kunsti 
aastapreemia TÜ kunstide osa
konna juhatajale, maalikunst
nik Anne Parmastole.

Dotsent Anne Parmasto on 
Eesti Kunstnike Liidu ja Eesti 
Maalikunstnike Liidu liige. Näi
tustel on ta esinenud 1984. 
aastast.

Baeri maja näitusi
Zooloogia ja Botaanika Instituu
di Baeri maja (Veski 4) keldris 
on vaadata näitust “Kes on 
kes?”.

Näitusel on väljas pilte loodu
seuurijatest ZBIs, pilte TÜ ja 
EPMÜ õppejõudude noorus
ajast, ajakirjanikest, presidenti
dest, akadeemikutest jt, ka sõb
ralikke sarže.

Parimatele äratundjatele au
tasud.

Samas tutvustab teine näitus 
looduseuurijate käekiijanäiteid 
läbi mitme sajandi.

Botaanikaaia uued 
näitused
Ülikooli botaanikaaias saab ala
tes eilsest vaadata näitusi “Kot
kas teab!” ja “Käbid”.

Esimene näitus on valminud 
koostöös Eestimaa Looduse 
Fondiga.

Botaanikaaia Sõprade Selts 
pani välja ka mitu lindude söö
gimaja.

Universiaadi-
kandidaadid
katsevõistlustel
Itaalias Tarvisios 16.-26. jaa
nuarini toimuva XXI taliuniver- 
siaadi mitmed kandidaadid üli
koolist on veel väljaselgitamisel. 
Universiaadile sõitjate nimekir
jas on praegu Rauno Pikkor ja 
Roomet Pikkor (mõlemad 
Audentes Mainor Ülikool), Tiit 
Orlovski (EPMÜ) ja Lauri Koort 
(TÜ).

Universiaadil osalevad 47 rii
gi parimad tudengitest taliala
de sportlased. Võistlused toi
muvad kümnel spordialal. Tali- 
universiaadi delegatsiooni juht 
on Tiina Beljaeva.

“Vanemuise
Kultuuritänav”
Vanemuise tänav Tartus taastab 
oma kuulsuse 9.-10. maini kul
tuurifestivaliga “Vanemuise 
Kultuuritänav”.

Festivali eesmärk on Vane
muise tänava (taas) avastamine 
linna ühe kõrgeima kultuuri-ja 
hariduskontsentratsiooniga tä
navana.

“Tänapäeval on üha olulise
maks muutumas paikkondliku 
identiteedi tunnetus ja väärtus
tamine. Vanemuise tänava 
teadvustamine aitab kaasa lin
na kui terviku identiteedi kuju
nemisele,” selgitab projektijuht 
Krista Ojasaar.

Üritused toimuvad nii täna
val kui tänava-äärsete organi
satsioonide ruumes. Paljudel 
asutustel on lahtiste uste päe
vad, korraldatakse näitusi, 
etendusi, presentatsioone, oks
joneid, laatu, kontserte jne.

Info: Krista Ojasaar, tel: 427 
079, eks@kirjandus.ee.

mailto:leeni.uba@ut.ee
mailto:indrek.katusm@mfa.ee
mailto:eks@kirjandus.ee
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Prof Hele Everaus 50
5. jaanuaril tähistas oma juube
lit ülikooli arendusprorektor 
hematoloogiaprofessor Hele 
Everaus.

Hele Everaus on sündinud 
1953. aastal Tartus, lõpetanud 
1971 Tartu 5. keskkooli ning 
1977 Tartu Ülikooli. Tartu Üli
koolis töötab Hele Everaus ala
tes 1978. aastast.

2003. aastasse jääb lisaks 
juubelisünnipäevale teinegi 
oluline sündmus. See on seotud 
Hele Everausi arstitööga. Ni
melt möödub tänavu 10 aastat 
esimesest luuüdi transplantat
sioonist Eestis, meetodist, tänu 
millele on tänaseks päästetud 
üle saja inimelu ning mille maa
letooja ja juurutaja on prof 
Everaus.

Alguse sai see esialgu hullu
meelse ideena tärganud mõte 
1980ndate keskel Pariisi VII 
Ülikooli hematoloogia instituu
dis täiendusel viibides ning rea
liseerus pärast Iisraelis Hadas- 
sahi Ülikooli haiglas viibitud 
enesetäiendusperioodi TÜ Las
tekliiniku intensiivkemoteraa- 
pia osakonna loomisega 1993. 
aastal.

Sama aasta mais tehti Eesti ja 
kogu Baltikumi esimene luuüdi 
siirdamine. Prof Hele Everaus 
oli nimetatud osakonna esime
ne juhataja kuni 2000. aastani, 
mil temast sai vastloodud TÜ 
Kliinikumi hematoloogia-onko- 
loogia kliiniku juhataja. Nen
desse olulistesse aastatesse jäi

ka meditsiinikandidaadi- ja 
doktoridissertatsiooni kaitsmi
ne.

1998. aastast on Hele Eve
raus ülikooli arendusprorekto
rina teinud palju ülikooli tea
dus- ja arendustegevuse eden
damise nimel. Tema edukat 
tööd tunnustati rektori tänukir
jaga. Vaatamata kliinikujuhata- 
ja ja prorektori aeganõudvale 
tööle ning arvukatele ühiskond
likele ülesannetele (Hele 
Everaus on Tartu linnavolikogu 
liige, Eesti Hematoloogide Seltsi 
ja Riigi Vereteenistuse Nõukogu 
esinaine) on ta jätkanud prakti
list arstitööd, kureerides hema- 
toloogiliste haigete ravitööd TÜ 
Kliinikumis ja tuues tervist pal
judele patsientidele.

Juubeli puhul õnnitlevad 
kolleegid kliinikumist ja 

rektoraadist

Sirje Üprus 50
3. jaanuaril tähistas oma juube
lit ülikooli rahvusvahelise koos
töö juht Sirje Üprus.

Sirje Üprus on sündinud 
1953. aastal Tartus, lõpetanud 
1971 Tartu 2. keskkooli ning 
1979 Tartu Ülikooli.

Tartu Ülikoolis on Sirje Üprus 
töötanud 1981. aasta sügisest
1988. aastani ajaloo muuseumi 
osakonnajuhatajana. Seejärel 
sai tema töökohaks ülikooli tea
dusosakond ning hilisem tea
dus- ja arendusosakond.

Nii teadusosakonnas kui ka 
teadus- ja arendusosakonnas 
on ta tegelnud ülikooli välis
suhtlusega. Tema poole pöör
dusid õppejõud, teadurid ja üli
õpilased välispasside, viisade, 
komandeeringute ja isegi pileti
te broneerimise asjus. Tänaseks 
on need asjaajamised hoopis 
lihtsamaks muutunud ning vä
lismaale tööle või Õppima mine
ja ei oska ettegi kujutada, milli
seid kadalippe tuli välismaale 
minemiseks varem läbida. Aas
taid oli Sirje Üpruse peamisi 
tööülesandeid just välisüliõpi
laste ja -külaliste vastuvõtmine 
ning meie tudengite välismaale 
saatmine, koostöölepingud.

Seoses ülikooli välissuhtluse

laienemisega on ka vastav 
struktuur ja tööjaotus täpsustu
nud. 2001. aastast on Sirje 
Üprus ülikooli rahvusvahelise 
koostöö juht, kelle töökohustus
te hulka kuuluvad Tartu Ülikoo
li koostöölepingud, väliskülalis
te vastuvõtu korraldamine, või
maluste leidmine ülikooli rah
vusvahelisemate muutmiseks.

Juubeli puhul autasustas 
rektor Jaak Aaviksoo Sirje 
Üprust ülikooli tänukirjaga 
kauaaegse pühendumusega 
tehtud töö eest.

Õnnitledes ja jõudu soovides

ülikooli rektoraat

Tartu Ülikool võtab TÜ Õigusinstituuti tööle sekretäri

Edukal kandidaadil on: erialane keskeriharidus või keskhari
dus ja vastav väljaõpe, hea võõrkeelteoskus (sh inglise keel), 
hea arvutioskus, head koostöö-ja suhtlemisoskused, soovitavalt 
sekretäritöö kogemus.

Töökoht asub Tallinnas, Kaarli pst 3.
Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus rektori 

nimele, elulookiijeldus ning haridust tõendava dokumendi 
koopia hiljemalt 16. jaanuaril TÜ personaliosakonda (ruum 
302, Jakobi 4, 51014 Tartu). Info: tel 375 145, e-post 
personal@ut.ee.

Õ N N I T L E M E

60

Tiiu Tombak,
vanemreferent -  2. jaanuar 
Heiki Paabut, 
tehnik -  5. jaanuar 
Reet Vääri, 
lektor -1 2 . jaanuar

55

Elle Roosaluste, 
lektor -  12. jaanuar 
Valentina Stšadneva, 
lektor -1 2 . jaanuar 
Olev Raju,
erakorraline professor -  14. 
jaanuar

50

Tiia Puhvel,
lektor -  8. jaanuar 
Kristin Lamp, 
erakorraline teadur -1 0 . 
jaanuar 
Peeter Paris, 
teadur -  11. jaanuar

45

Kalev Tarkpea,
dotsent, instituudi juhataja, 
prodekaan -  5. jaanuar 
Reigina Toom, 
lektor -  10. jaanuar

40

Elle Põldoja,
assistent -  2. jaanuar 
Urmas Kokassaar,
lektor- 5 .  jaanuar

35

Katre Maasalu,
teadur -  9. jaanuar

30

Dmitri Panov,
teadur -  12. jaanuar 
Juta Jaani,
õppekava spetsialist - 13. 
jaanuar

25

Ain Uustare,
teadur -  5. jaanuar

Seoses töömahu suurenemisega kuulutab TÜ Kirjastus välja 
konkursi järgmistele ametikohtadele:

• keelekorrektor,
• raamatute küljendaja,
• raamatute kujundaja-arvutigraafik,
• tekstide toimetajad (humanitaaria, meditsiin, majandus)
• tekstide tõlkijad (inglise, soome, saksa).

Vajalik töökogemus. Tasustamine tööettevõtulepingu alusel.
CV palume saata tyk@ut.ee nädala jooksul pärast kuulutuse 

ilmumist. Sobivate kandidaatidega võtame ühendust enne 30. 
jaanuarini.

Tartu Ülikool kuulutab välja

võõrkeelsete välismaalastele suunatud moodulite ideeka
vandite konkursi 2003/2004. õppeaastaks (kaasa arvatud 
suvi 2003) järgmistel teemadel:

1) Magistritasemel õpetatavate võõrkeelsete kursuste moodu
lid (8-20 AP), mis võiksid olla aluseks võõrkeelsete magistri- 
programmide väljatöötamisel. (Suuremat huvi on tuntud 
õppimisvõimaluste vastu järgmistel aladel: vene keel ja 
kultuur, informaatika, bioloogia, majandusteadus ja sotsiaal
teadused);

2) Võõrkeelsete interdistsiplinaarsete kursuste moodulid (8- 
20 AP)

Osalemiseks nõutavad materjalid:
• Mooduli lühitutvustus maksimaalselt 2 lk, sh aine nimetus, 

maht ainepunktides, õppeaste, õppevorm (statsionaarne, 
suvekool, distantsõpe), toimumise aeg, sihtgrupp, kuidas 
leitakse sihtgrupp, õpetamise keel, õppejõud ning annotat
sioon. Auditoorse töö ajakava, loengute, seminaride ja prakti
liste tööde teemade ning kohustusliku ja soovitava kirjanduse 
loetelu, iseseisva töö osakaal, teadmiste kontrolli vorm (id) 
(eksam või arvestus, suuline või kirjalik, kontrolltööd, refe
raadid jm), ekskursioonid-praktikad ning eksamile pääsemi
se tingimused.

• Orienteeruv mooduli eelarve -  autori (te) ettevalmistav töö 
mooduli käivitamiseks ning töötasud mooduli esmakordsel 
esitusel.

• Projekti autor(id) ja kontaktandmed.

Nõutavad materjalid vastavas võõrkeeles tuleb esitada välisüli- 
õpilastalitusse (ph 104) paberil 10. märtsiks.

Õppeprorektori moodustatud komisjon arvestab hindamisel:
• mooduli vajalikkust, ajakohasust, originaalsust,
• sihtgrupi olemasolu,
• mooduli sisulist taset ja ülesehitust,
• õppejõu pädevust,
• kaasaegsete õpetamistingimuste (kirjandus, laborid, IT) ole

masolu,
• vastavust eelarvele.

Ülikool finantseerib parimate moodulite ettevalmistamist ning 
tööjõukulu mooduli esmakordsel esitusel. Finantseeritakse 
struktuuriüksust, kuhu kuulub moodulit õpetav õppejõud. Õp
peprorektori moodustatud komisjonil on õigus teha korrektuuri 
projektide eelarvetes ja hinnata nende otstarbekust.

Aruande esitamiseks on aega üks kuu mooduli esmakordsest 
esitusest arvates. Otsus parimate projektide finantseerimise 
kohta tehakse teatavaks 28. märtsil ajalehes UT ja ut-siselistis. 

Lisainfo: ÜlleTensing, tel 375 150, ylle.tensing@ut.ee.

TEATED
13. jaanuaril kell 18.15 toimub 
järjekordne seminar sarjast 
“ Isiklikud loodused” . Tähelepa
nu! Seekord toimub seminar TÜ 
multimeediakeskuses (Lossi 3- 
112) ning videokonverentsina 
võtavad seminarist osa ka huvili
sed Saaremaal. Loodusest, 
maastikust ja välismaast kõneleb 
maastikuteadlane Hannes Pa
lang.

16. jaanuaril kell 14 algab Türi 
kolledžis tehnoloogiapäev. Info: 
Ene Voolaid, tel 058 49 162.

KAITSMISED
16. jaanuaril kell 14 kaitseb Ja
kobi 5 aud 302 Helve Israel ma
gistriväitekirja “ 12-18-aastaste 
kooliõpilaste motivatsioonilised 
tegurid kehalises kasvatuses 
ning tunni õpikeskkonna tajumi
ne” . Juhendaja PhD Lennart 
Raudsepp. Oponent PhD Vello 
Hein. Info: Mare Vene, tel 375 
361.

24. jaanuaril toimub Narva mnt 4 
aud B202 majandusteaduskon
na ärijuhtimise magistriõppe ma- 
gistriprojektide kaitsmine: 
kell 9.20 Ivo Koppelmaa - Info
tehnoloogia riskide juhtimine AS
is Express Post. Juhendaja dots 
A. Reiljan. Oponent V. Leping, 
MSc (informaatika); 
kell 10 Piia Kallas - Aruandlus- ja 
planeerimissüsteemi täiustamine 
rahvusvahelises ehitusettevõttes. 
Juhendaja dots T. Haldma. 
Oponent K. Lääts, MA (maj); 
kell 10.40 Kaido Kotkas - Orga
nisatsioonide ühinemise juhtimi
ne Lääne-Tallinna Keskhaiglas. 
Juhendajad dots A. Reiljan ja 
lektor V. Leping. Oponent K. 
Meiesaar, knd (maj); 
kell 11.20 Ene Višnev - Euroopa 
Liidu telekommunikatsioonitee
nuste turu regulatsioon ja selle 
mõju Eesti telekommunikatsioo
niteenuste turu arengule. Juhen
daja prof U. Varblane. Oponent 
K. Toming, MA (maj); 
kell 12.30 Madis Rausi - Taani 
Saatkonna majandusosakonna 
tegevusstrateegia kujundamine. 
Juhendaja prof U. Varblane. 
Oponent T. Roolaht, dr (maj); 
kell 13.10 Aivo Mark (ekstern) - 
Ehitusettevõtte kvaliteedijuhtimis- 
süsteemi ülesehitamine ning juh
timissüsteemi täiustamine lähtu
valt standardi ISO 9000:2000 
protsessikesksusest AS Mega- 
ron-E näitel. Juhendaja prof J. 
Sepp. Oponent T. Mauring, knd 
(füüs-mat).

KONVERENTS
17. jaanuaril kell 14-17 toimub 
Õpetatud Eesti Seltsi korraldusel 
Toomel TÜ ajaloo muuseumi kon
verentsisaalis konverents Fr. R. 
Kreutzwaldist ja “ Kalevipojast” 
(200 aastat Fr, R, Kreutzwaldi 
sünnist) Kava:
Tiit Rosenberg -  Ühest Fr, R, 
Kreutzwaldi sõprussuhtest (Vast
seliina noor Guido von Liphart); 
Heiki Valk -  “ Kalevipoeg": nä
gemus Eesti muinasajast;
Tiiu Jaago -  Fr. R. Kreutzwaldi 
ja pärimusliku ajaloo uurimine tä
napäeval;

Rein Veidemann -  “ Kalevipo
jast" kui sakraalsest tekstist;
Arne Merilai -  Pigem / pikem lu
gulaul: žanri küsimus;
Sergei Kruks (Riia) 
Imagination of community: 
Laceplesis and Kalevipoeg, Is it 
healthy to identify with mythical 
heroes?
Ülo Valk -  Taltsutatud Kalevi
poeg: eepose autorluse küsi
mus.
Pärast konverentsi lõppu toimub 
algusega kell 17.15 ajaloo muu
seumi rõdusaalis ÕES-i aasta
koosolek.

AJA LOOMUUSEUM
Avatud K-P, 11-17, gruppidele 
ka E-T. Info: 375 674, 375 677.

UUS! “Ühe leiutise lugu ehk kä
sikirjast masinakirjani” . Näitus 
kirjutusmasinate ja kantseiiidi 
ajaloost ajutiste näituste saalis. 
Koostaja: Mare Viiralt, kunstnik: 
Margot Sakson. Näitus jääb ava
tuks 10. märtsini, www.ut.ee/ 
REAM/Trykk.html

“Ajataju". Klaasikunsti näitus val
ges saalis. Autorid: Tiina Sarapu, 
Maret Sarapu ja Kalli Sein. Näi
tus jääb avatuks 16. jaanuarini.

“ Kevad südames” . Loodusfoto 
näitus liftiöahti võrel. Autor: 
Renata Sõukand. Näitus jääb 
avatuks septembri lõpuni, http:// 
hald jas.folklore.ee/~renata/ke- 
vad.

Püsiekspositsioon “Tartu Ülikool 
17. sajandist tänapäevani” .

NÄITUSED
Ülikooli raamatukogu kataloogi
saalis on avatud Eesti Põlluma
jandusülikooli Keskkonnakaitse 
Instituudi maastikuarhitektuuri 
eriala tudengite maastikumaketi 
näitus, mille kompositsioonite- 
maatika hõlmab erinevaid stiile 
maastikuarhitektuuri ajaloost. 
Näitusele on valitud 26 maketti, 
mis on valminud erinevate kursu
seprojektide käigus aastatel 
2000-2002, Näitus on avatud 7. 
veebruarini.

KONTSERT
10. jaanuaril kell 19 TÜ Ajaloo 
Muuseumis “Tantsu müstee
rium”, esinevad Arvo Leibur 
(viiul), Terje Terasmaa (vibra- 
fon), Heiki Mätlik (kitarr).
Kavas: Bondon, Faure, Brahms, 
Monti, de Falla, Granados, 
Piazzolla.

16. jaanuaril kell 15 Vanemuise 
kontserdimajas lastekontsert 
“Kaleidoskoop” -  värvilisi pildi
kesi teatri- ja muusikaloost III 
“ Hüper-super sümfoonia” (Va
nemuise Sümfooniaorkester, diri
gent Anu Tali). Kontserti juhib 
Raivo Järvi.

17. jaanuaril kell 19 Vanemuise 
kontserdimajas “Heli Lääts -  
viiskümmend helisevat aastat” , 
Kaastegevad Voldemar Kuslap, 
Vello Orumets, Ivo Unna, Boris 
Lehtlaan, Pärnu Linnaorkester, 
dirigent Peeter Saul, huumori- 
katkeid esitab Tõnu Aav. Õhtut 
juhib Jüri Aarma.

Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut on kiiresti arenev TÜ tea- 
dus-ja arendusasutus, mille põhiülesanne on ülikoolis loodava 
intellektuaalse omandi määratlemine, kaitsmine ja 
kommertsialiseerimine.

Tartu Ülikool võtab TÜ Tehnoloogiainstituuti tööle sekretäri, 
kelle ülesanne on bürootöö korraldamine ja asjaajamine.

Edukal kandidaadil on soovitavalt kõrgharidus, erialase töö 
kogemus ja vastav väljaõpe, väga hea inglise keele oskus, head 
koostöö-ja suhtlemisoskused. Töökoht asub Tartus, Riia 181 a.

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus rektori 
nimele, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi 
koopia hiljemalt 20. jaanuaril TÜ personaliosakonda (ruum 
302, Jakobi 4, 51014 Tartu). Info: tel 375 145, e-post 
personal@ut.ee.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress:
Ülikooli 18, Tartu 50090

REKLAAMI HINNAD
1/2 lk (194x268 mm) 2700.- Kujundus 20% hinnast

Ülikooli liikmetele kuulutused ja 
reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680, 051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500.- Logo ja/või foto kasutamine 50.- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800,- Reklaamteksti rida 10.- te teenuste kuulutamine ja rek
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U U D I S E D

Uus vabade 
kunstide prof on 
Tõnu Õnnepalu
Selle aasta vabade kunstide 
professori kohale kutsus ülikool 
Tõnu Õnnepalu.

Kiijanik Tõnu Õnnepalu on 
TÜ vilistlane, ta lõpetas 1985. 
aastal kiitusega bioloogia osa
konna. Eesti kirjanduse õppe
tool tegi talle ettepaneku pida
da loenguid loovkirjutuse tee
madel.

Tõnu Õnnepalu alustab oma 
õppetegevust 10. veebruaril.

Filosoofiateaduskonna nõu
kogu ettepanekul on TÜ vabade 
kunstide professoriks olnud 
Hando Runnel, Jaak Rähesoo, 
Madis Kõiv, Jüri Arrak, Veljo 
Tormis, Jaan Kross, Elmo 
Nüganen, Jaan Kaplinski, Leo 
Lapin ja Ain Kaalep.

Konverents 
Kreutzwaldist ja 
Kalevipojast
Täna kell 14 algab TÜ Ajaloo 
Muuseumis EÕSi konverents 
Fr. R. Kreutzwaldist ja “Kalevi
pojast” (200 aastat Fr. R. 
Kreutzwaldi sünnist).

Prof Tiit Rosenberg räägib 
oma ettekandes ühest Kreutz
waldi sõprussuhtest, vanem
teadur Heiki Valk “Kalevipojast” 
kui nägemusest Eesti muinas
ajas, dots Tiiu Jaago kirjaniku 
pärimusliku ajaloo uurimisest, 
prof Rein Veidemann eesti 
eeposest kui sakraalsest teks
tist, dots Arne Merilai eepose 
žanrist.

Prof Ülo Valgu ettekande tee
ma on “Taltsutatud Kalevipoeg: 
eepose autorluse küsimus”, kü
lalisesineja Sergei Kruks Riiast 
räägib Lacplesisest ja Kalevipo
jast.

Pärast konverentsi lõppu kell 
17.15 toimub ajaloo muuseumi 
rõdusaalis ÕESi aastakoosolek 
ja ÕESi aastaraamatu esitlus.

A ndrus A llikvee
TÜ Raamatukogu avalike 
suhete spetsialist

Esmakordselt avab ülikooli 
Raamatukogu peamaja oma 
uksed öötundidel.

Vastu tulles tudengitele on 
raamatukogu lahti viiel päeval 
viis tundi kauem.

Algatus “Ära maga, tule õpi!” 
tuli TÜ Üliõpilasesinduselt ja

pakub eksamieelses palavikus 
tudengitele lisatöötunde.

Pühapäeval, 19. jaanuaril on 
õpivõimalus kella 22ni ja kuni 
23. jaanuarini kella 2ni öösel.

Kes poleks kogenud, et alati 
jääb eksamile minnes puudu 
tund või paar. Selle üliõpilaste 
seas kroonilise häda leevenda
miseks ongi see ettevõtmine 
ellu kutsutud. Projekti aitab 
teostada TÜ Üliõpilasesindus.

TÜ Raamatukogu direktor 
Toomas Liivamägi: “Minu raa
matukogus töötamise ajal on 
kõild üliõpilasesindusi ühenda
nud üks soov, -  et raamatukogu 
oleks vähemalt sessi ajal öö läbi 
lahti. Seekord saabki see teoks.” 

“Kui projekt õnnestub, ürita
me seda koos raamatukoguga 
jätkata ka järgmistel semestri
tel,” lisas TÜ Üliõpilasesinduse 
esimees Madis Tõns.

Sessi ajal on avatud ööraamatukogu

Neljapäeva hommikul kell 10 algas ph auditooriumis 
128 inglise keele ja  pragmaatika eksam.

Enne eksamit saab veel Professor Krista Vogelberg 
kaaslastelt nõu küsida. avab eksamiruumi ukse.

U T  K Ü S I B

Missugune eksam on 
üliõpilasele raske?

V arje  S oo tak

Eksamile minekut ei põe 
mitte ainult üliõpilased, ka 
õppejõud muretsevad.

Üks tüdruk istub peahoone 
fuajees pingil ja lappab oma pa
bereid, kindlasti eksamile mi
nek.

Ei, eesti filoloogia kolmanda 
aasta tudeng Helen Nigol tuli 
eksamilt.

“Tahtsin üle vaadata, kas kir
jutasin ikka õigeid asju, kirjuta
sin küll,” ütleb ta täitsa rõõm
salt.

Helen Koks tema kõrval, kes 
neljandal kursusel, arvab, et 
palju materjali sai keelekorral
duse eksamil ära kirjutatud, 
aga palju jäi veel kirjutamata 
ka. “ Nii et enesetunne on hea.”

“Mida õpitakse keelekorral
duse eksamiks?” “Meil oli palju 
ajalugu,” räägivad mõlemad. 
No nii, kes siis olid meie suure
mad keelekorraldajad? “Aavik, 
Muuk, Saareste...,” tuleb ühelt 
Helenilt.

“Aga praegu?” “Kindlasti Tiiu 
Erelt, Peeter Päll..., “lisab teine. 
Tiiu Ereltiie nad äsja eksami te
gidki.

Keelekorralduse õppeaine si
saldab ka käsikirja toimetamist 
ja korrektuuri, mida annavad 
Reet Kasik ja Katrin Kem. Ne
mad on olnud varasematel aas
tatel koos mitme teise eesti kee
le õppejõuga vaheldumisi ka 
ülikooli ajalehe keeletoimetajad 
nii-öelda ühiskondlikus korras.

Helen Nigolil on seekord ek
samid läbi, teisel Helenil tuleb 
tuleval nädalal oma teadmisi 
veel sõnamoodustamise alal 
näidata.

Mida arvavad Helenid ööraa
matukogu avamisest? “Väga ka
sulik, eriti kui veel raamatuid 
vähe ja neid kätte ei saa,” leidis 
Helen Nigol. “Öösel nagunii 
õpitakse.”

Neljapäeva hommikul oma 
konspektid fuajee lauale laota
nud inglise filoloogia kolmanda 
kursuse tudeng Mari Sööt on 
kidakeelne ja ajakirjaniku küsi
mustele vastata ei tahakski. 
Kursusekaaslane Tage Talvoja 
paneb raamatud kotti, peab 
hakkama eksamile minema.

Helen Nigol sirvib konspekte ja on rahul: “Kirjutasin 
ikka õigeid asju.” 4 x v a r j e  s o o t a k

Tüdrukute sõnul on tulemas 
päris raske ja põhjalik eksam -  
inglise keele ajalugu.

Mida nad ööraamatukogust 
arvavad?

Ööraamatukogu võiks nende 
arvates põhimõtteliselt olemas 
olla küll, kuigi nad ise sinna 
Õppima ei lähe, kodus parem.

Kell 10 algav eksam tuleb 
teha prof Krista Vogelbergile.

“Kas seda eksamit teevad 
ainult inglise filoloogid?” küsin 
profVogelbergik.

“Inglise keele ajaloo ja prag
maatika eksamit teevad peale 
inglise filoloogide veel mitmed 
tudengid kogu ülikoolist, on fi

losoofe, ajaloolasi.”
Küsimusele, mida tunneb õp

pejõud enne eksamit, kostab 
prof Vogelberg, et vastutustun
net. “Aasta-aastalt on raskem 
eksamiküsimusi koostada. Ta
had ju, et need peegeldaksid 
ausalt üliõpilaste teadmisi ning 
ei käiks neile ka ülejõu.”

“Päris raske, kuigi olen pika 
staažiga õppejõud,” räägib ta 
eksamiauditooriumi poole min
nes. Noorema õppejõuna oli 
tema arvates tal suurem enese
kindlus.

“Aga inglise filoloogid on ül
diselt tublid olnud, väga halbu 
hindeid on harva.”

A nna-
L iisa
Leppik
inglise 
filo loogia 
1. aasta 
üliõpilane

Probleeme on sissejuhatusega 
filosoofia ajalukku. Esimesel 
korral kukuvad peaaegu kõik 
läbi.

95% jaoks on see raske, kuigi 
gümnaasiumis on paljud filo
soofiat juba õppinud. Materjal 
on väga mahukas ja läbisaami
seks ei piisa, kui midagi tead, 
vaid pead väga palju teadma.

Õppejõud ütles algul, et loen
guis võib ka mitte käia, Interne
tis olevat materjalid olemas ja 
nii paljud ei käinudki. Kes käi
sid, lootsid loengus Interneti- 
materjali lahtiseletamist.

Eksameid on üldse liiga tihe
dasti, ainult paar päeva vahet.

In g em ar
Liigand
kehalise 
kasvatuse 
ja spordi 
1. aasta 
üliõpilane

Mul oli raskeks eksamiks spor- 
dibiokeemia -  varem ei ole seda 
õppinud ja keeruline on ka.

Kukkusin läbi ja jaanuari lõ
pus lähen uuesti tegema. Prae
gu õpin kõvasti.

Läbi kukkusid päris mitmed, 
nii et raske ei ole see mitte 
ainult mulle. Paljud vanemate 
kursuste üliõpilased on jätnud 
biokeemia eksami isegi kolman
dasse aastasse.

Põhjus on kindlasti üliõpila
ses endas, et ei suuda nii keeru
list ainet endale selgeks teha.

Aine iseenesest on kehakul- 
tuuriüliõpilastele väga vajalik, 
tunnen seda sporti tehes.
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Tehnoloogiapäev 
Türi kolledžis
Eile toimus TÜ Türi Kolledžis 
tehnoloogiapäev “Vajadused ja 
võimalused keskkonnahoidlike 
tehnoloogiate arendamisel”.

Keskkonnahoidlike tehnoloo
giate arendamise regionaalseid 
vajadusi ja võimalusi tutvusta
sid üliõpilastele Järvamaa kesk
konnateenistuse jäätmete pea
spetsialist Kristo Keevend, Türi 
Linnavalitsuse keskkonnaspet
sialist Arne Pindmaa, Türi Vesi 
OÜ juhataja Ivo Raudsepp ja 
Väätsa Prügila AS juhataja 
Aivar Lõhmus.

Keskkonnahoidlike tehnoloo
giate arendamisest ja levitami
sest rääkisid oma ettekannetes 
prof Toomas Tenno TÜst, Rein 
Kalle Põlvamaa keskkonnatee
nistusest, Harri Moora Säästva 
Eesti Instituudist ja Jaan 
Habicht TÜst.

Tehnoloogiapäev lõppes Türi 
volikogu, linnavalitsuse ja ette
võtjate esindajate ümarlaua
aruteluga.

Fr. Puksoo päev 
TÜ Raamatukogus
23. jaanuaril tähistab TÜ Raa
matukogu oma kauaaegse di
rektori Friedrich Puksoo 
(1890-1969) 113. sünniaasta
päeva ettekandepäevaga.

TÜ Raamatukogu avalike su
hete spetsialisti Andrus Allik- 
vee sõnul antakse keil 12 alga
val üritusel kätte Fr. Puksoo 
2003, aasta auhind.

Tatjana Oahhovskaja räägib 
Balti Ülikooli Eesti rektoraadi 
arhiivist TÜ Raamatukogus, 
Kersti Lust 17. sajandi trükis
test Ajalooarhiivi fondides, Tiiu 
Reimo Eesti Akadeemilisest 
Raamatukogust projektist “XVI 
sajandi trükised Eesti raamatu
kogudes, arhiivides ja muuseu
mides” ja Toomas Liivamägi 
rahvusliku pärandi digitaalsu- 
sest. Näidatakse ka videofilmi 
“Minevikku hoides” TÜ Raama
tukogu restauraatoritest.

Õhtupoolikul süüdatakse 
küünlad Puksoo kalmul Raadil.

Fr. Puksoo päeva Intemeti- 
ülekanne reaalajas: www.utlib. 
ee/ee /index .php?cat= kkes- 
kus&sisu=video.

Kultuurkapitali 
aastapreemia 
Martin Kutmanile
Detsembris sai Eesti Kultuurka
pitali aastapreemia pikaajalise 
tulemusliku spordipedagoogili- 
se tegevuse ja eduka treeneri- 
töö eest 2002. aastal Martin 
Kutman (pildil). Dotsent Martin 
Kutman on meie ülikooli kerge- 
jõustikuõppejõud ja treener.
10. detsembril täitus tal sajas 
semester Tartu Ülikoolis.

Raamatukogu 
kohvik jälle lahti
Ülikooli raamatukogu kohvik on 
jälle avatud. Lahtiolekuaeg on 
tööpäevadel pikenenud, nüüd 
saab süüa-juua kuni kella seits
meni õhtul, varem töötas koh
vik kella viieni.

•  •

Kaitsmisest Helsingi Ülikoolis
A lar Läänela id
TÜ geograafia instituudi 
lektor

Detsembris saabus Helsin
gi Ülikoolist teade, et mate
maatika-loodu steaduskon- 
na nõukogu otsustas mulle 
anda filosoofiadoktori kraa
di.

Minu doktoritöö “Tree ring 
dating in Estonia” (aastarõn- 
gasdateerimine Eestis) kaitsmi
ne toimus Helsingi Ülikooli ma- 
tem aatika-loodusteaduskon- 
nas. Traditsiooni kohaselt vas
tutab kaitsmisprotseduuri eest 
ja juhatab istungit isik, keda 
kutsutakse kustoseks. Kustose- 
na toimib tavaliselt doktorandi 
teaduslik juhendaja, mis minu 
puhul ei olnud võimalik: mu 
juhendaja akadeemik Viktor 
Masing ei ole enam elavate 
seas. Minu kustos oli geoloogia 
osakonna juhataja prof Matti 
Eronen.

Helsingi Ülikoolis tegeldakse 
puude aastarõngaste uurimise
ga geoloogia osakonnas, prof 
Eronen ise uurib nii kivimeid 
kui ka puude juurdekasvu 
Holotseenis.

Oponent ja asjatundjad

Teine tähtis isik kaitsmisel on 
oponent, kelleks minul oli Ham
burgis asuva metsandusliku 
uurimiskeskuse juhataja, Ham
burgi Ülikooli prof Dieter 
Eckstein. Prof Eckstein on osa
lenud ka TÜs Academical. Ta on 
üle-euroopaliselt tuntud auto
riteet puude juurdekasvu uuri
mise alal.

Minu doktoritöö olid varem 
läbi lugenud ja kustosele oma 
arvamuse öelnud kaks asja
tundjat, kelleks olid toona Vars
savi Kaunite Kunstide Akadee
mia teadlane dr hab Tomasz 
Wazny (praegu töötab Toruni 
Ülikoolis enda asutatud dend- 
rokronoloogia labori juhataja
na) ja Oulu Ülikooli geograafia 
osakonna juhataja prof Olavi 
Heikkinen. Dr Waznyl on suu
red teened Euroopa keskaegse 
puidukaubanduse selgitamisel 
Prof Heikkinen uurib Põhjamaa 
loodust, puupiiri ja eoolilisi 
(tuuletekkelisi) protsesse.

Doktoritöö avalik eksam

Mõlemad arvamused olid posi
tiivsed -  väitekiri soovitati luba
da kaitsmisele. Kaitsmise amet
lik nimetus on “doktoritöö ava
lik eksam” ja kogu protseduur 
vastas täiesti sellele nimetusele.

Helsingi Ülikool peab kinni 
mitmest doktoritöö kaitsmise 
traditsioonist. Nii näiteks on et
tekirjutused asjaosaliste rõivas-

ei tohi. Pingeline eksamineeri
mine kestis üle kahe tunni, kuid 
suutsin kõigile küsimustele vas
tata. Oponent tõusis -  samuti 
mina, respondent- ja esitas ek
sami tulemuste lühikokkuvõtte. 
Siis sain sõna tänuavalduseks 
oponendile. Enne istungi lõpe
tamist pakub kustos võimalust 
kuulajaskonnale kriitika aval
damiseks.

Nende ette planeerimata sõ
navõttudega on seotud veel üks 
huvitav traditsioon. Helsingis 
on kombeks, et sõnavõtja kutsu
takse õhtusele peole. Mina mui
dugi lootsin, et ootamatuid sõ
navõtte ei järgne. Veelgi 
enam lootsin aga seda, et või
malik päevakorraväline sõna
võtja on samuti kursis kirjuta
mata reeglitega. Nimelt on üht
lasi kombeks, et seda kutset ei 
tohi vastu võtta! Minu kaitsmi
sel nende traditsioonide vastu 
ei eksitud.

Tulemusest

Seejärel kuulutas kustos avali
ku eksami lõppenuks ning kuu
lajad võisid liikuda teise ruumi 
kohvilauda. Kustos ja oponent 
läksid koostama istungi aruan
net ja oponendi arvamust koos
tama, see kestis ligi paar tundi.

Lõpuks teatas kustos mulle 
eksami tulemuse: cum laude 
approbatur. Positiivne otsus 
suunati teaduskonna nõuko
gusse kinnitamiseks ja filosoo
fiadoktori kraadi andmiseks. 
Selleks pidin esitama avalduse.

Mul oli väga meeldiv näha 
doktoritöö kaitsmisel kuulajate 
seas oma mitmeid Soome sõp
ru. Helsingis leidsin südamlik
ku toetust nii Soome sõpradelt 
kui ka samal ajal Helsingis viibi
nud Helsingi Ülikooli audokto
rilt prof Ott Kursilt TÜ geograa
fia instituudist, kes tööülesan
nete tõttu kahjuks ei saanud ise 
kaitsmisele tulla.

Eestis
Iseloomulike juurdekasvukõi- 
kumiste järjestusega aastarõn- 
garidu saab kohakuti asetada. 
Uuritava rea iga aastarõnga 
moodustumise kalendriaasta 
saadakse teada.

Aastarõngasdateerimise tu
lemusena on välja arendatud 
Eestit kattev männi ja kuuse 
aastarõngalaiuste võrgustik, 
mis ulatub tänapäevast 16. sa
jandi algupoolde, üksikud read 
kaugemalegi. Dendrokrono- 
loogiliselt on dateeritud üle 20 
ajalooliselt väärtusliku ehitise 
või nende ehitusjärgu.

Aastarõngasdateerimine
be valge kaelasidemega või kok
kuleppel musta ülikonda. Daa
mid kannavad musta kleiti kü
barata. Kui oponent ja kustos 
tulevad ülikoolidest, kus kraa- 
diandmisel on kombeks kanda 
kapuutsi või talaari, siis võivad 
nad neid ka Helsingis kanda. 
Doktorikübarat kantakse kaits- 
misruumi sisenemisel käes ja 
istumisel asetatakse lauale. 
Nagu meiegi ülikoolis, algab 
kaitsmine akadeemilise vee
randtunniga, viisteist minutit 
pärast väljakuulutatud kella
aega.

Asjaosalised sisenevad ruu
mi ettenähtud järjestuses: 
kraadikaitsja ehk respondent, 
kustos ja oponent. Traditsioon

Doktoritöö käsitleb puude aas
tarõngalaiuste ridade geograa
filise võrgustiku arendamist 
Eestis.

Autor on aastate jooksul võt
nud puiduproove Eesti kihel
konnakirikute katusetalastikest 
jt vanadest hoonetest.

Puiduproovides mõõdeti aas
tarõngaste laiused, sünkroni- 
seeriti palkide aastarõngalaius
te read omavahel ning 
keskmistati ehitiste kaupa. 
Keskmistatud aastarõngalaius
te ridade päritoluaja määrami
seks võrreldi neid teadaoleva

vanusega aastarõngalaiuste ri
dadega. Esimesed Eesti aasta
rõngalaiuste read dateeriti naa
bermaade Rootsi ja Saksamaa 
aastarõngaste kronoloogiate 
järgi.

Seejärel võtsin puurproove 
ka Eesti kasvavatest vanadest 
mändidest ja kuuskedest, et 
seostada ehitiste aastarõnga
laiuste ridu praegu kasvavate 
puude omadega.

Ristdateerimise meetodil 
määratakse uuritavate aasta- 
rõngaridade moodustumise 
aeg kindlaks aastase täpsusega.

jääks istuma respondendi ja 
oponendi vahele. See tradit
sioon olevat jäänud sellepärast, 
et kustos saaks vajadusel lahu
tada kähmlema kippuvaid vas
taseid. Ütlen kohe ära, et see
kord sellist vajadust ei tekki
nud.

Kaitsekõneks (lectio praecur- 
soria) on kraadikaitsjal aega 
kuni 20 minutit. Selle aja sees 
esitasin oma väitekirja põhisisu, 
illustreerituna arvutiprojekto- 
rist teeside ja piltidega.

Minu väitekirja puhul on te
gemist nn artiklitest koosneva 
dissertatsiooniga, mille moo
dustavad mainekates väljaan
netes avaldatud kuus artiklit 
ning nende saatesõna-kokku- 
võte.

Diskussioonist

Alar Läänelaid kaitses Helsingi Ülikoolis doktoriväite
kirja puude aastarõngasdateerimisest Eestis. e r a k o g u

tusele. Helsingi Ülikooli vasta
vate akadeemiliste traditsiooni
de tutvustus saadeti doktoran
dile juba mitu kuud varem. 
Kaitsmisprotseduuris osalevad 
härrad kannavad kas sabakuu-

näeb ette, kuidas nad istuvad ja 
milliste sõnadega pöördub 
kaitsja oponendi ning publiku 
poole. Istuda tuleb saali ette sa
mas järjestuses, nii et juhataja

Lectio praeeursoria lõpul pöör
dusin oponendi poole sõnadega 
“Härra oponent, kutsun Teid 
nüüd esitama oma kriitilisi sei
sukohti minu väitekirja kohta”. 
Seepeale tõusis oponent ja esi
tas lühikese ettekande kõnes
oleva teaduse ja käsitletava väi
tekirja teema teaduslikust täht
susest ning saavutustest, mida 
kuulasin püsti seistes. Seejärel 
võisime oponendiga mõlemad 
istet võtta ning avalik eksam 
algas.

Veel näeb Helsingi Ülikooli 
traditsioon ette, et diskussiooni 
keele valib oponent. Minu opo
nent valis inglise keele.

Avalik eksamineerimine opo
nendi poolt algas üldisemate 
küsimustega dissertatsiooni iga 
artikli kohta ning jätkus küsi
mustega dendrokronoloogia eri 
valdkondadest, pannes proovi
le mu teadmised taimeanatoo- 
miast ja puude kasvust Arkti- 
kast troopikani.

Respondent tohib ainult vas
tata, mitte aga vastu küsida. 
Kuulajad kahekõnesse sekkuda

■ •

EASLi aastapäevaturniir TTUs
TTÜ võitis õppejõudude tur
niiril oma koduseinte vahel 
kõige suuremad karikad.

Eesti Akadeemilise Spordilii
du 11. aastapäevatumiiri võitis 
alade arvestuses TTÜ, kes esi
nes koduseinte vahel ka kõige 
suurema osavõtjate arvuga.

EASLi arendusjuhi Tiina 
Beljaeva sõnul viis Tartu Ülikool 
seevastu koju võrkpalli ja male 
alavõidud.

Korvpallis üheksa võistkonna 
vahel peetud turniiril võidutses 
TÜ korvpallimeeskond. Selles 
mängis ka rektor Jaak Aaviksoo, 
kes EASLi presidendina märkis 
avakõnes, et lisaks laboritele ja 
auditooriumitele peaks ülikooli
del olema rohkem spordisaale 
ning seeläbi ka rohkem eluter
vet sportimist nii tudengite kui 
töötajaskonna seas.

Universiaadi- 
koondis selgunud
Eile avati Itaalias Tarvisios tali- 
universiaad ehk üliõpilaste 
olümpiamängud.

Delegatsiooni juhi Tiina Bel
jaeva sõnul osaleb Eesti 10-liik- 
melise esindusega murdmaa
suusatamises, kahevõistluses 
ning iluuisutamises.

Noormeeste murdmaakoon- 
dis asub võistlema järgmises 
koosseisus: Kaspar Kokk (TÜ), 
Anti Saarepuu (EPMÜ), Peeter 
Kümmel (TÜ), Mihhail Lukert- 
šenko (TPÜ). Suusid määrib 
eelmise korra universiaadiko- 
gemusega Ilmar Udam.

Eesti üliõpilaskoondis kannab 
universiaadil AS Ilves Ekstra 
valmistatud esindusvormi.

XXI korda peetav tudengite 
ülemaailmne suurvõistlus 
koondab 50 riigi üliõpilasi roh
kem kui 1400 võistleja ning 
sama suure hulga abimeestega.

Parimad üliõpilas- 
sportlased Kanter 
ja Aleksejeva
EASLi aastapäeval kuulutati
2002. aasta parimateks üliõpi- 
lassportlasteks meestest Gerd 
Kanter (TTÜ) ja naistest Olga 
Aleksejeva (TÜ, pildil).

Tunnustuse pälvinute hulgas 
on ka eelmise hooaja üliõpilaste 
maailmameistrivõistiustel hästi 
esinenud TÜ sportlased Jarek 
Mäestu, Ahto Raska, Kaarel ja 
Kristjan Kais.

Turniiri võitnud TÜ korvpallimeeskonnas mängis ka 
rektor Jaak Aaviksoo. a r h iiv

Ä t '

http://www.utlib
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Teadustööde
konkurss
21.-23,veebruarini toimub es
makordselt üliõpilaste keskkon
nakaitse ja regionaalplaneeri
mise teaduskonverents Talve- 
Akadeemia.

Konverentsil on osalema 
oodatud uurimistööd järgmistel 
teemadel: 

keskkonnakaitse teoreetili
sed lähtekohad, keskkonnakor
raldus ja keskkonnameetmete 
rakendused, loodus ja maastike 
kujundamine, öko-ja loodustu
rism, ökoloogilised tehnoloo
giad, haldusterritoriaalne re
form ja omavalitsuste haldus- 
suutlikkus;

ääremaade areng regionaal
planeerimise objektina, ettevõt
luskeskkond ja infrastruktuur 
regionaalplaneerimises, regioo
nide kohastumine sotsiaalma
jandusliku ülemineku tingi
mustes;

kohamarketing, Euroopa Liit 
ja Eesti regionaalpoliitika.

Tööde saatmise viimane kuu
päev on 27. jaanuar.

Komisjoni poolt väljavalitud 
tööde autoritel on võimalus 14. 
ja 15. veebruaril osaleda tasuta 
esinemiskoolitusel.

Täpsem info http://talve- 
akadeemia.oikos.ee.

TÜ Ajaloo 
Muuseumi näitus 
Tallinnas
Täna avatakse Eesti Loodus
muuseumis TÜ Ajaloo Muuseu
mis sügisel valminud keskkon- 
nanäitus “Miks mina?”.

Muuseumi projektijuhi 
Renata Sõukandi sõnul on näi
tus mõeldud 5-10-aastastele 
lastele.

“Näituse muuseumitunnis 
Õpetatakse prügi sorteerimist, 
näidatakse, kui palju tööd on 
vaja teha, et elektrit saada ja kui 
palju vett läheb kaduma tunni 
aja jooksul, kui kraan ainult 
vaevumärgatavalt tilgub,” selgi
tas projektijuht. Samuti saavad 
lapsed teha nn koostöökardi- 
nat, mis jäädvustab iga näituse
külastaja panuse näituse lõplik
ku kujunemisesse ja näitab ük- 
sikteo (olgu see hea või halb) 
olulisust.

Tartus külastas kahe kuu 
jooksul näitust 35 Õpilasgruppi, 
koos teiste külastajatega vaatas 
seda ligi 2000 inimest.

Näitus jääb Tallinna veebrua
ri lõpuni, edasi läheb selle pla- 
katiosa rändama Võrumaa koo
lidesse ja lasteaedadesse. Näi
tuse valmimist rahastati Tartu 
Linnavalitsuse programmi 
“Hoia linn'puhtana” raames.

Heiki Pagel: "Ohutus ennekõike!"
K ristjan  Kaljund

MTÜ Tartu Üliõpilasküla di
rektor Heiki Pagel kinnitab, 
et Pepleri 23 ühiselamu su
letakse üksnes maja halva 
seisukorra tõttu ning leiab, 
et tudengite seas levivad 
“vandenõuteooriad” käivad 
üleminekuetapiga parata
matult kaasas.

Millised on järjekorrad ühis- 
elamukoha saamiseks?

Peame kaht järjekorda -  va
nade ning renoveeritud majade 
oma. Kummaline on see, et mõ
lemas järjekorras on praegu üle 
500 inimese, aga samas on pea
aegu igas majas vabu kohti, nii 
et kes reaalselt kohta tahab, 
saab selle päevapealt. Inimesed 
hoiavad end järjekorras igaks 
juhuks -  et oleks näiteks üüri
korterist ilmajäämise korral ku
hugi minna. Selles mõttes on 
seis pedik.

Kuivõrd võeti järjekordi alu
seks ühiselamute renoveeri- 
misplaanide tegemisel ja 
milliseid tagasilööke on see 
andnud?

Suvel oli renoveeritud ühis
elamusse soovijaid peaaegu tu
hat, sisse kolisid aga vaid poo
led. Need, kes olid end küll jär
jekorda pannud, aga suve jook
sul muu elamispinna leidnud, 
ei hakka sealt muidugi ka ilma 
mõjuva põhjuseta välja kolima.

Raatuse 22 ehitus oligi suu
resti just järjekordadest tingi
tud. Ehituseks võetud laenude 
tagasimaksmisega esialgu siisld 
probleeme ei teid ja Üliõpilaskü
la ei ähvarda ka pankrot, aga 
prognoositust madalam täitu
vus on siiski probleemiks. Prae
gu on keskmine täituvus 94- 
95%, prognoosisime 98%. See 
on loomulikult majade kaupa 
erinev, näiteks Raatuses 92% ja 
Nooruses 100%. Raha liikumi
se kohalt on uute majade tüh
jad kohad rohkem tunda.

Tlidengid ongi arvamusel, et 
nad aetakse Pepleri 23st mi
nema selleks, et nad kallima
tele kohtadele asudes roh
kem raha sisse tooksid.

Sellist seost kindlasti ole. 
Pepleri 23 on lihtsalt väga hal
vas seisus ja see küsimus on 
olnud õhus aastaid. Maja reno- 
veeriti meie andmetel viimati 
1949. aastal ja kõik kommuni
katsioonid pärinevad sellest 
ajast. Hoone ei vasta tuleohu
tus* ega tervisekaitsenõuetele.

Tudengid küll praegu ütle
vad, et see on väga hea maja

“Pepleri 23 ei päästaks väline iluravi, maja sisu on mäda, ütleb Heiki Pagel.

suurepärase asukohaga, samas 
on nad alati nurisenud, ja 
Õigustatult, sealsete elamistin
gimuste üle. Maja sisu on mäda 
ja seal ei aitaks enam see, kui 
mõni sein ära värvida või plaa
did vahetada.

Praegu on ülikool seisukohal, 
et käimasolev renoveerimis- 
programm viiakse lõpule ja roh
kem raha ühiselamutesse ei in- 
vesteerita. Kolmapäeval arutas 
Pepleri 23 teemat ka Üliõpilas
küla juhatus ja otsustas teha 
ülikoolile ettepaneku rendile
pingu lõpetamiseks. Ühtlasi in
formeerime maja omanikku, 
Tartu Ülikooli sellest, et Pepleri 
23 maja ei ole kõlbulik inimeste 
majutamiseks. Kui nüüd ülikool 
oma seisukohta ei muuda ja 
maja renoveerimiseks raha ei 
leia, siis Üliõpilaskülal pole neid 
vahendeid ammugi.

Miks selle maja saatus nii 
kaua lahtine oli?

Ühiselamute renoveerimise 
äriplaani ldrjutades oli esialgne 
rahataotlus 400 miljonit krooni, 
mille eest oli kavas renoveerida 
ka Pepleri 23 ja Nooruse 7. Kui 
lõppsumma kärbiti 312 miljoni 
peale, tuli kusldit kokku tõm

mata ning renoveerimisplaani- 
dest jäidki välja Nooruse 7, kui 
kõige uuem maja (1987), ja 
Pepleri 23 kui kõige vanem ja 
konkurentsitult kõige kallim ob
jekt ruutmeetri hinna põhjal.

Maja on ju tegelikult lausa 
ohtlik -  kui väljas on 30 kraadi 
külma ja küttesüsteem peaks 
purunema, on tegemist katast
roofiga. Vanast elektrisüstee
mist võib puhkeda tulekahju 
jne jne. Selliste õnnetuste eest 
vastutab Üliõpilasküla ja õnne
tus võiks kaasa tuua inimeste 
karistamise, kuivõrd me ei ole 
suutnud hoida seda hoonet so
bivas korras.

Kui nüüd tekib diskussioon ja 
Tartu Ülikool kinnisvara omani
kuna leiab, et selle maja peaks 
siisld renoveerima, on loomuli
kult võimalik muu stsenaarium, 
aga praeguse seisuga suvel lõp
pevaid Pepleri 23 üürilepin
guid enam ei pikendata.

Ühe variandina on välja pa
kutud, et soovijad võiksid 
seal elada omal vastutusel.

Sellisel lepingul ei oleks jurii
diliselt tõepõhja. Ja üks asi on 
see, mida räägitakse, teine asi 
see, kui midagi tõesti juhtub.

Nii et tulevikus ei ole üliõpi
lastel enam võimalik n-ö 
odavas ühikas elada?

Selliseks ühikaks jääb Narva 
89 -  kuni maja ekspluateeri
mist kannatab või kuni seoses 
Uue tn läbimurdega seda lam
mutada ei tule. Narva 891e 
mõeldud raha kulutame hoopis 
Õpetajate Seminariga ülikoolile 
kaasa tulnud Purde 27 peale.

Aga vanade pindade renovee
rimine ja üürihindade tõus 
viib ju tudengid mujale ja täi
tuvus langeb veelgi.

Võimalik. Loodame uutele 
sisseastujatele -  kui inimene 
saab kohe ülikooli astudes ühi- 
kakoha, siis ehk kinnistub ta sel
lele rohkem. Senini oligi prob
leem selles, et enamik uusi tu
dengeid jäi ühika ukse taha. Ja 
muud pinda on uutel samuti 
raske leida, sest 80% kinnisva
rainfost levib suust suhu. Tule
vikus saab tudeng ülikooli tulles 
ühikakohaga arvestada ja teab 
ka selle hinda ette. Praegu on 
üleminekuaeg, mis toob endaga 
alati emotsioone kaasa.

Kas tudengid on tänamatud -  
virisevad, kui on kehvad tin-

KRISTJAN KALJUND

gimused, ja kui korda tehak
se, virisevad hinna üle?

Ega neid virisejaid väga palju 
olegi. Ühikates elab üle 2300 
inimese, teada-tuntud virise
jaid on neist 10-15. Ülejäänute 
arvamust me tegelikult ei teagi, 
sest tagasiside puudub. Samas 
oleksime tänulikud kasvõi ano
nüümsete meilide eest igasu
guste pretensioonide korral.

Kui palju on tudengite hulgas 
üürivõlglasi?

Tudengid on võrdlemisi ko
husetundlikud maksjad. Oleme 
probleemide korral alati püüd
nud ka vastu tulla -  näiteks 
koostanud maksegraafiku.

Mida soovitada neile, kes 
tõesti ei suuda elukoha eest 
üle paarisaja krooni maksta?

Toetuste probleem ei ole te
gelikult Üliõpilasküla ega üli
kooli võimuses. Nagu rektor 
Aaviksoogi on ütelnud, ei saa 
toetuste raha tulla hariduse 
eelarvest, vaid peab tulema sot- 
siaaleelarvest. See on kogu riigi 
probleem, Üliõpilasküla käed 
on küllalt lühikesed, meie ope
reerime vaid nende majadega, 
mis on meie käsutusse antud.

AHHAA uue maja visioon on õhus EV teaduspreemia laureaatidest
Tiiu Sild
teaduskeskuse AHHAA 
juhataja

Aura keskuse fuajees on 
alates eilsest avalikul välja
panekul Tartu veekeskuse 
ja Emajõe vahelise ala hoo- 
nestuskava.

Arhitektuuribüroos Künnapu 
&Padrik valminud projekt seob 
AHHAA uue maja atraktiivselt 
piirkonna arengukava kesk
messe.

Interaktiivse püsiväljapane- 
ku loomine ja testimine on ol
nud senise AHHAA-projekti 
üte olulisi paralleeltasandeid.

Näitusetegevuse praegune 
arendamine üle vabariigi kind
lustab püsikeskusele edaspidi 
jõulise ja viivitusteta stardi.

Uue asukoha tutvustamiseks 
korraldab AHHAA ühe oma tä-

hulgas on ka TÜ üldkeeleteadu
se õppetooli vanemteadur 
Heiki-Jaan Kaalep (esitaja 
TTÜ nõukogu Eesti Keele Insti
tuudi toetusel); 

arstiteadus:
prof Andres Metspalu

genoomiuuringud (esitajad 
akadeemikud Jaak Järv, Mart 
Saarma, Mart Ustav, Richard 
Villems); 

geo- ja bioteadused:
Peipsi järve uuringute mono

graafiate kollektiivis on TÜ zoo
loogia ja hüdrobioloogia insti
tuudi erakorraline vanemtea
dur Tiina Nõges (esitaja 
EMPÜ ja TTÜ erialainstituutide 
nõukogud); 

sotsiaalteadused:
TÜ emeriitprof Karl Reba

ne -  “Kõrgtehnoloogiline terro
rism kui tänapäeva akuutne 
probleem” (esitaja akad Jaak

Aaviksoo); 
humanitaarteadused: 
kollektiivis eesotsas Mari 

Mustaga (monograafiad “Eesti 
murded I-VIII”) on ka TÜ eesti 
keele õppetooli dots Ellen Nüt 
(esitaja EKI nõukogu).

TÜ Füüsika Instituudi nõuko
gu toetas Kirjandusmuuseumi 
ja Tartu Observatooriumi tea
dusnõukogude esitatud akad 
Jaan Einasto kandidatuuri esi
tamist pikaajalise tulemusliku 
teadustöö eest.

Komisjon jätkab ettepaneku
te analüüsimist, lõplik otsus te
hakse teatavaks veebruari al
gul, preemiad antakse 24. 
veebruaril.

Antakse välja kalts 300 000 
kroonist preemiat pikaajali
se tulemusliku teadus- ja 
arendustöö eest ja kaheksa 
150 000 kroonist preemiat.

Hoonestuskavaga saab tutvuda Aura keskuses.

navustest suurüritustest otse praegusele magedale vaatepil- 
sündmuspaigal, amortiseeru- dile esitletakse külastajaile ala
nud telliskivihoones keset tuie- tes augusti lõpust seal suurt 
vast ehitusplatsi. Kontrastina suhkruseiklust.

Teaduspreemiate komisjon 
(esimees TA president Jüri 
Engelbrecht) vaatas läbi lau
reaatide kandidaadid ning 
aktsepteeris sealhulgas 
kõik TÜ nõukogu esitatud 
isikud (vt UT nr 1, 2003).

Aktsepteeritute hulgas on 
peale TÜ nõukogu esitatute ka 
teisi Tartu Ülikooli teadlasi: 

täppisteadused: 
prof Vladimir Hižnjakov -  

“Mitmekvandiliste protsesside 
mittehäirituslik teooria” ja va
nemteadur Matti Selg -  
“Numbrilis-analüütiline mee
tod ühedimensioonilise 
Schrödingeri võrrandi lahen
damiseks ning selle rakendu
sed spektroskoopias” (esitaja 
TÜ Füüsika Instituut); 

tehnikateadused: 
töö ”Eesti keele tekst-kõne 

süntees” kollektiivi liikmete

http://talve-
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Õ N N I T L E M E

Emeriitprofessor 
Arvo Rõõmusoks 75
Arvo Rõõmusoks lõpetas TÜ 
geoloogia osakonna 1952. See
järel asus ta tööle geoloogia ka
teedri vanemõpetajana, kus jät
kas 1956-1968 dotsendina ja
1969-1993 professorina.

1954 kaitses ta geoloogia-mi- 
neraloogiakandidaadi kraadi ja 
1968 Moskvas doktorikraadi. 
1960-1988 oli ta kateedrijuha
taja, 1969-1972 dekaan. Alates
1993. aastast on Arvo Rõõmus
oks TÜ emeriitprofessor.

Rõõmusoks on õpetanud pa
leontoloogiat, ajaloolist geoloo
giat, Eesti aluspõhja geoloogiat 
jt paleontoloogia ja stratigraa
fiaga seotud distsipliine tervele 
põlvkonnale TÜ lõpetajatele. Ta 
on avaldanud üle 60 uurimuse 
ning kirjutanud mitu kõrgkooli
õpikut.

Maailmas on Arvo Rõõmus
oks tuntud eelkõige Ordoviit
siumi käsijalgsete ja trilobütide 
uurijana. Ka praegu on tal lõpe
tamisel suur monograafiline 
uurimus.

Tema viljakat teaduslikku ja 
pedagoogilist tegevust on tun

nustatud К. E. v. Baeri medaliga 
ja Eesti Vabariigi Valgetähe III 
klassi teenetemärgiga.

Rõõmusoks on valitud Eesti 
Looduseuurijate Seltsi tegev
liikmeks ja auliikmeks. 1955 oli 
ta LUSi juhatuse liige ja 1967- 
1976 aseesimees. 2002. aas
tast on ta Eesti Geoloogia Seltsi 
auliige.

Täna kell 14.15 tähistab TÜ 
geoloogia instituut Arvo Rõõ- 
musoksa juubelit Bekkeri nim 
aud Vanemuise 46-246.

Reet Vääri 60
Eesti kirjanduse õppetooli lek
tor Reet Vääril on kõik põhjused 
olla uhke panuse üle, mida ta 
aastate vältel on kirjanduse 
õpetamise metoodika ja õpeta
jakoolituse vallas teinud. Selle
pärast, et ta on õpetanud eest
kätt, kuidas koolis tekitada lu
gupidavat suhtumist eesti kir
jandusse, kuidas kujundada 
dialoogilist suhet kirjandusõp
pes.

Selge on see, et eesti kirjan
duse kestmise otsustavad luge
jad, ja mida rohkem neid on ja 
mida teadlikumad ja nõudliku
mad lugejad on, seda suurem 
on ka eesti kirjanduse roll eest
luse elujõu tagamisel. Nõnda on 
siis Reet Vääri omakorda võt
mepositsioonil, õpetades õpe
tajaid.

Reet Väärile sellel võtmeko- 
hal jätkuvalt missioonikindlust

Leili Kriis 50
Leili Kriis töötab 1979. aastast 
TÜ Ajaloo Muuseumi peavara
hoidjana. Ajaloolasena ja suu
repärast ajaloo taju omava ini
mesena on ta juhtinud muu
seumi kogude komplekteeri
mist, süstematiseerimist ja nen
de läbitöötamist ajast, mil haka
ti muuseumi tegevust korralda
ma.

Leili Kriisi kureerida on fond, 
mis sisaldab üle 66 000 
museaali -  TÜ tegevust läbi kol
me aastasaja käsitlevad teadus- 
ajaloolised kogud, mille vani
mad eksemplarid kuuluvad 
XIV-XV sajandisse. Märkida tu
leb tema head koostööd Tullio 
Ilometsaga,

Juubilari teadustegevuse 
keskpunktis on olnud ülikooli 
reaalteaduste ajalugu ja 
museoloogia probleemid.

Ilmunud on üle paarikümne 
teadusartikli ja esinetud konve
rentsidel Inglismaal, Hollandis, 
Venemaal jm.

Viimaseid publikatsioone võib 
leida 2002. aastal ilmunud

soovides ja teda kolleegitruu- 
duse eest tänades, kolleegide ja 
tulevaste eesti kirjanduse õpe
tajate nimel

Rein Veidemann
eesti kirjanduse õppetooli 

juhataja, professor.

muuseumi kogumikus “Leiutisi 
ja avastusi keiserlikus Tartu Üli
koolis”, kus Leili Kriisi koostatud 
on keemiateaduse ajalugu,

Leili on šarmantne naine, ole
muselt rahulik ja soliidne ning 
hea ema oma kolmele lapsele. 
Jõudu ja tervist ning jätkuvat 
kustumatut töötahet!

Kolleegid ajaloo 
muuseumist

Õ N N I T L E M E

Valentina Stšadneva 55
12. jaanuaril tähistas juubelit 
TÜ vene ja slaavi filoloogia osa
konna vene keele Õppetooli lek
tor Valentina Stšadneva.

V Stšadneva lõpetas 1973 
TÜ, 1992 kaitses magistrikraa
di, 2000 doktoriväitekirja “Dis
kursiivselt verbaliseerimata 
lausungi komponendid”. 1984. 
aastast töötab ta Tartu Ülikoolis.

V Stšadneva peamised uuri
misvaldkonnad on süntaktiline 
implitsiitsus, kõne pragmaatika 
ja semantika, keele tasandite 
vastastikune mõju ning eesti ja 
vene keele kontrastiivne gram
matika.

Ta osaleb aktiivselt rahvusva

helistel seminaridel ja konve
rentsidel, on Eesti Slavistide 
Rahvuskomitee ja Rahvusvahe
lise Sotsiolingvistika Ühingu lii
ge. Ta on koostanud õppema
terjale morfoloogia alal.

V Stšadneva on austatud pe
dagoog ja teadlane, nõudlik, 
enesekriitiline, vastutustundlik 
ja abivalmis inimene, kellel jät
kub aega nii teadustegevuse kui 
ka oma pere jaoks.

Viljakat teadusloomingut, 
head tervist, kestvat optimismi 
ning andekaid õpilasi soovivad 
juubilarile

kolleegid ja õpilased.

Juri Kudrjavtsev 55
Ülikooli vene keele õppetooli 
dotsent, esimene TÜ vene keele 
filosoofiadoktor Juri Kudrjavt
sev lõpetas Kaug-Ida Riikliku 
Ülikooli Vladivostokis. Tema 
teadushuvide keskmes on aja
looline keeleteadus. 1971- 
1974 oli Kudrjavtsev Leningra
di RÜ aspirant, 1980 kaitses 
filoloogiakandidaadi kraadi.
1975-1983 Õpetas ta Tallinna 
Pedagoogilises Instituudis, 
1983. aastast töötab TÜ vene 
keele õppetooli juures, 1996 
kaitses doktoriväitekirja.

Juri Kudrjavtsevi teadustööd 
on pühendatud vanavene kee
le redutseeritud vokalismi, 
vene ajaloolise fonoloogia ja

fonomorfoloogia, diakrooniliste 
universaaliate, kontrastiivse fo
neetika, slaavi keelte morfoloo
gia uurimisele. Ta on osalenud 
arvukatel rahvusvahelistel tea
duskonverentsidel ja -semina
ridel.

Kudrjavtsev on hinnatud õp
pejõud nii kolleegide kui üliõpi
laste hulgas, teda tuntakse kui 
ausat, töökat, kriitilist ja nõud
likku inimest. Kriitiline ja nõud
lik on ta eeskätt just enese suh
tes -  nagu hea pedagoog ja 
teadlane peabki olema!

Õnnitleme ning soovime 
head tahtmist, jõudu ja edu!

Kolleegid ja õpilased

80
Mihhail Bronštein,
emeriitprofessor -  23. jaanuar

75

Arvo Rõõmusoks,
emeriitprofessor -1 7 . jaanuar

50

Leili Kriis,
peavarahoidja - 18. jaanuar 

45

Vladimir Järv,
erakorraline vanemassistent -  
21. jaanuar

35
Rita Järv,
majahoidja -  23. jaanuar 
Maris Uiuling, 
muuseumiteenija -  23. 
jaanuar

30

Katre Pirnipuu,
haldusdirektori assistant -1 8 . 
jaanuar

25

Pavel Kodotšigov,
süsteemiadministraator -  21. 
jaanuar
Indrek Purdeots,
tehnik -  22. jaanuar

E R N S T  J A A K S O N I  M Ä L E S T U S F O N D I  
S T I P E N D I U M I  K O N K U R S S

Ernst Jaaksoni Mälestusfondi stipendium toetab välismaal 
kraadiõppe õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid eesti soost 
TÜ doktorante, teadureid ja õppejõude, et kasvatada tugev 
akadeemiline järelkasv ülikooli teadlaskonnale.

Stipendium (id) määratakse üks kord aastas. Selle saaja peab 
olema eesti soost TÜ doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 
41 aastane TÜ teadur või õppejõud. Taotlused ja täpsemad 
konkursitingimused TÜ Sihtasutuse koduleheküljel 
(www.ut.ee/sihtasutus) või TÜ postikantseleis (ph, ruum 207). 

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts.
Taotlust saab esitada juhul, kui taodeja stipendiumi kasutami

se eesmärk kattub loetletud teaduskondade prioriteetsete tea- 
dusvaldkondadega:
• filosoofiateaduskond -  “Eesti keel ja rahvuskultuur 

globaliseeruvas maailmas”,
• usuteaduskond -  “Evangeelne teoloogia”,
• õigusteaduskond -  “Rahvusvaheline eraõigus”,
• arstiteaduskond -  “Kirurgia”,
• sotsiaalteaduskond -  “Sotsioloogia”,
• matemaatika-informaatikateaduskond -  “Infoturve”,
• kehakultuuriteaduskond -  “Spordi sotsiaalteadused”,
• haridusteaduskond -  “Õppekava arendus”
• majandusteaduskond -  “Avaliku sektori ökonoomika”,
• bioloogia-geograafiateaduskond -  “Geenitehnoloogia/kesk

konnatehnoloogia”,
• füüsika-keemiateaduskond -  “Infotehnoloogia”.
Info: Indrek Mustimets, tel 050 63 076 või im@ut.ee.

V A H E T U  S U L I O P I L A S E N  A G R E I F S W A L D I  
Ü L I K O O L I

NB! Vahetusperiood on kevadsemester 2003 (1. apr -12. juuli) 
Greifswaldi Ülikool pakub TÜ kui oma partnerülikooli üliõpi

lastele (alates 2. kursusest) võimalust õppida igal õppeaastal 
Greifswaldi Ülikoolis. Greifswaldi Ülikoolis on järgnevad teadus
konnad: teoloogia, õigusteadus, meditsiin, filosoofia, matemaa
tika ja loodusteadused.

Kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid (sak
sa keeles):
• ankeet (saab välisüliõpilastalitusest),
• cy
• põhjendatud taotlus,
• väljavõte õpinguraamatust,
• erialaõppejõu soovituskiri (ingl või sks keeles),
• tõend saksa keele oskuse kohta.
Tähtaeg: 3. veebruar (välisüliõpilastalituses). Stipendiumi 
suurus on 410 eurot kuus. 17.- 28. märtsini on võimalik osaleda 
saksa keele intensiivkursustel Greifswaldis.

Info: Riin Kikkas, tel 375 151, rikka@ut.ee, www.uni- 
greifswald.de.

T A A N I  V A L I T S U S E  S T I P E N D I U M

Vastavalt Taani Haridusministeeriumi ja EV Haridusministee
riumi koostöölepingule pakub Taani valitsus üliõpilastele, ma
gistrantidele ja doktorantidele 2003/2004. õppeaastal stipen
diumi 2-9 kuuks.

Nõutavad dokumendid (kahes eksemplaris):
• avaldus (erivorm),
• СЧ
• põhjalik plaanitava õppe- või uurimistöö kirjeldus,
• notariaalselt kinnitatud diplomi (te) koopia(d),
• keeletõend (erivorm),
• soovituskiri (üliõpilastel 2 soovituskirja),
• kirjalik nõusolek või kutse Taani kõrgkoolist/ teadusinstitut- 

sioonist.
Kõik dokumendid peavad olema inglise keeles.

Tähtaeg: 27. jaanuar välisüliõpilastalituses. Info ja erivor
mid on saadaval www.ciriusonline.dk, samuti välisüliõpilastali
tuses (ph 104), tel 375 151, Riin.I<ildcas@ut.ee.

S E M I N A R  “ E E S T I  G E E N S V A R A M U  
S O T S I A A L S E D  A S P E K T I D ”

eetikakeskuses (Ülikooli 7, II korrus) 25. jaanuaril kell 11.15

Euroopa Liidu 5. raamprogrammi raames finantseeritava pro
jekti ELSAGENi (“The Ethical, Legal, and Social Aspects of 
Human Genetic Databases. A European Comparison”) esimese 
aasta töötulemuste esitamine.

Ettekanded:
• Tiiu Hallap “Geenivaramu: Eesti meediadiskursuse mõned 

aspektid”,
• Külliki Korts “Avalikkuse suhtumine Geenivaramu projekti”,
• Riivo Anton “The Economic Benefits of the Estonian Genome 

Project -  Myth or Reality?”,
• Rainer Kattel “Biotechnology and Govemance”.
Ootame teid kuulama ja kuuldut analüüsima. Info: Kirsti Jõesa
lu, tel 375 427, kirsti@ut.ee.

ACTA DIURNA
18. jaanuaril kell 16 läheb vilist
laskogu Ida-Viru koondis Jõhvi 
Kultuurikeskusesse RAM-i kont
serdile. Info: Maire Merioja, üli
kooli esindaja Ida-Virumaal, tei 
033 21217.

KURSUSED
20. - 24. jaanuarini toimub prof 
Ari Kokko (Stockholm School of 
Economics) kursus arenguprob
leemidest Kagu-Aasia majandus
tes (Development Problems in 
Asian Economy) (2 AP). Loen

gud toimuvad Oeconomicumis 
(Narva mnt 4), ruum A109, kell 
10.15-11.45 ja 12.30-14.00. Kõik 
huvilised on oodatud! Info: Egle 
Tafenau, tel 376 395.

TEATED
Mis: i:siclub “Energy Party” .
Kus: klubis Atlantis.
Millal: 21. jaanuaril.
Peaesineja: Liisi Koikson.
DJ: Raul Rooma.
Sissepääs: isickaardiga 25.- ja 
teistele 50,-
Palju võistlusi erinevate Tartu 
kõrgkoolide vahel.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194x268 mm) 2700.- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680, 051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500,- Logo ja/või foto kasutamine 50.- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800- Reklaamteksti rida 10 - te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07 375 440 1/12 lk (92x64 mm) 500.- Kuulutuse rida 5,- laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 Keeletoimetaja Marika Kullamaa http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44x64 mm) 250.- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

T Ü  R A A M A T U P O O D  S O O V I T A B

Snustad, Simmons 
Principles of Genetics 
3rd Edition
John Wiley & Sons 2003

TÜ raamatupood 
Ülikooli 11
Avatud E-R 9-19, L 10-16 
www.ut.ee/Raamatupood 
TÜ liikmeskonnale 
10%line hinnasoodustus! 
Võõrkeelse kirjanduse tellimine.

http://www.ut.ee/sihtasutus
mailto:im@ut.ee
mailto:rikka@ut.ee
http://www.ciriusonline.dk
mailto:ildcas@ut.ee
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R aamatukogu

S u n de k s e mp l a rTU eelarve on 715 miljonit krooni
Taim o Saan
TÜ finantsdirektor

Ülikooli nõukogu kinnitas
20. detsembril käesoleva 
aasta eelarveks 715,3 miljo
nit krooni. Võrreldes eelmi
se aasta 676 miljoniga, kuju
nes kasvuks 5,8%.

Eelarve koostamise põhiras
kus on septembrist kuni no
vembrini. Selle ajajooksul tuleb 
vastata neljale väga olulisele 
küsimusele ning tegeleda teh
nilise töö ja analüüsiga.

Esimene oluline küsimus on 
üldkulude katmine ja määrad. 
Üldkulude poliitika on viimase 
nelja aasta jooksul olnud suhte
liselt stabiilne. Kenasti on pai
gas üldfondist kaetavate kulu
de loetelu: Õppe- ja teadusasu
tuste kulud (raamatukogu, 
muuseumid, teaduskeskus AH
HAA, botaanikaaed), kapitali- 
eelarve kulud (investeeringud, 
laenude teenindamine), üleüli
kooliliste projektide kulud (in
fotehnoloogia, ühingute liikme
maksud, ajalehe trükkimine, 
avalike ürituste korraldamine 
jne), halduskulud ja osakonda
de ülalpidamiskulud.

Üldkulud stabiilsed

Varasematel aastatel on üldku
lude küsimust alati põhjalikult 
vaagitud, kuid pole leitud või
malusi nende langetamiseks, 
ilma et sellega kaasneks kohus
tuste ümberjaotamist. Sel aas
tal jõudis eelarvekomisjon väga 
kiiresti konsensusliku seisuko
hani, et stabiilsus on ülimalt 
oluline ja üldkulude määrad 
jäid kehtima samasugustena 
nagu möödunud aastal.

Teine oluline küsimus on riik
liku koolitustellimuse summade 
jaotus teaduskondade vahel. 
Nende summade osatähtsus 
ülikooli eelarves on aasta-aas- 
talt langenud ja käesoleva aasta 
eelarvesse on sellest tulualli
kast planeeritud 276 miljonit 
krooni ehk 38,6%.

Vanemuise 46 õ,f^jjehoonet uärskendatakse sel aastal 5,2 miljoni krooni eest.
Teaduskondadevahelise jao

tuse põhialuseks on haridusmi
nisteeriumiga sõlmitud kooli
tustellimuse lepingud ja ainult 
5% rahast jaotati teisiti. Nn 
puhverdamise rahast tagati 
kõikidele teaduskondadele, et 
ühe üliõpilase kohta saadav 
õpetamisraha ei langeks möö
dunud aastaga võrreldes. Sa
muti finantseeriti sellest 5%-st 
maalikunsti õpetamist, tipp
sportlaste õpet ja mõningaid 
vältimatuid kulusid.

Lõppkokkuvõttes oli vaba 
raha veel ca 3 miljonit krooni, 
diskussioon selle raha jaotami
seks 11 teaduskonna vahel oli 
väga äge. Eelarvekomisjoni 
tööd tuleb hinnata vägagi edu
kaks, kuna tulemus leidis kõiki
de teaduskondade heakskiidu.

Võitjad ja kaotajad

Võrreldes möödunud aastaga 
pälvisid suurema juurdekasvu 
haridus- (+17,4%), sotsiaal- 
(+11,3%), bioloogia-geograa- 
fia- (+10,3%) ja kehakultuuri
teaduskond (+10,2%). Viiel 
teaduskonnal tuli leppida ka 
riikliku koolitustellimuse raha
de vähenemisega. See on tingi

tud riikliku koolitustellimuse 
vähenemisega nendes valdkon
dades. Suurimad langused ta
basid õigus- (-10,5%) ja majan- 
dusteaduskonda (-5,2%).

Suuremad investeeringud

Kolmas väga ägeda vaidluse kü
simus on investeeringud. Aas
taid 2000 ja 2001 tuleb pidada 
matemaatika-informaatikatea- 
duskonna aastateks, kuna töös 
oli Liivi 2 maja juurdeehitus ja 
vana majaosa renoveerimine. 
Sellesse majja paigutatud ligi 
50 miljonist kroonist on riigi

poolne panus paraku null. Loo
mulikult nappis seetõttu raha 
teistele objektidele.

Käesoleva aasta eelarvesse 
on lülitatud investeeringuid üli
kooli põhitegevuse objektidesse 
20,4 miljonit krooni ja ühisela
mutesse 41,4 miljonit krooni. 
Suuremad investeeringud on 
Liivi 2 maja lõpetamine (4,54 
miljonit), Vanemuise 46 (5,2 
miljonit), botaanikaaia troopi- 
kahoone (3,5 miljonit), Toomki
rik (2,5 miljonit) ja Linkbergi 
auditoorium Puusepa 8 (koos 
loodetava kliinikumi kaasfi

nantseerimisega 4,5 miljonit).
Neljas väga oluline küsimus 

ülikooli eelarvet koostades on 
võimalikud prioriteetsed aren- 
dussuunad. Kuna rahastamis
võimalused üldfondist on suh
teliselt piiratud, siis ei ole aren
dustöö kuigi lihtne.

Arenduse prioriteedid

Olulisemad summad (lisaks in
vesteeringutele, laenude tee
nindamisele, raamatukogule ja 
hoonete haldamisele minevad 
vahendid) suunatakse ülikooli
de infosüsteemide ja -võrgu 
arendusse (9,4 miljonit krooni) 
ning spordi- (5,5 miljonit) ja 
kultuuritegevuse (1,47 miljo
nit) toetuseks.

Jätkub töö raamatukogu kui 
teadusraamatukogu komplek- 
teerimissummade hankimisel 
ja Tügriülikooli projektist looda
me saada lisasummasid info
tehnoloogiliseks arenduseks.

2003. aasta peab saama oluli
seks läbimurdeks tehnoloogia
instituudi infrastruktuuri aren
damisel -  eelkõige Nooruse 1 
hoone baasil. Samuti käib tõsine 
eeltöö selle nimel, et riik saaks 
aidata uue keemiahoone välja
ehitamisel ja ülikooli ajaloolise 
hoonestu renoveerimisel.

Eelarve koos kaaskirjaga on 
kättesaadav nii dokumendihal- 
dussüsteemist kui ka rahan
dusosakonna koduleheküljel.

Olulist 2003. aasta eelarve juures
1) Käesolev aasta on rektori va

limise aasta. Vaatamata sel
lele on ülikooli eelarve koos
tatud võrdlemisi konserva
tiivselt -  igal juhul saab üli
kooli pangakontodel olema 
raha võetud kohustuste kat
teks ja uus rektor ei pea hak
kama tegelema “aukude lap
pimisega”.

2) Matemaatika-informaatika- 
teaduskond alustab semest

rit uues ja renoveeritud ma
jas.

3) Aasta lõpuks ehitab Eesti 
Mereinstituut valmis oma 
maja ja koondab töötajas
konna ühe katuse alla.

4) Tartu Ülikooli Õigusinstituut 
on edukalt käivitunud 
(100% finantsilisest, kuid 
loodetavasti ka õppe- ja tea
dustöö aspektist) ja käesolev 
aasta saab instituudi jaoks

olema esimene terviklik eel
arveaasta.

5) Toimub oluline nihe tehno
loogilise infrastruktuuri 
arendamisel.

6) Tartu Ülikooli sporditegevus 
on koondatud Tartu Ülikooli 
Akadeemilisse Spordiklubis
se ja kultuuritegevus Tartu 
ÜliÕpilasmajya.

7) Sügiseks saab renoveeritud 
Narva 25 üliÕpilaskodu.

• •

Ülikool on uue fondi kaasasutaja
Il la r i Lään 
V arje  S ootak

21. jaanuaril asutati Sihtasu
tus Eesti Agrenska Fond.

Sihtasutuse asutajad on Tar
tu Ülikool, SA TÜ Kliinikum, 
MTÜ Eesti Puuetega Inimeste 
Koda ning Agrenska AS ja 
Stenströms Skjortfabrik Eesti 
OÜ.

Fondi algatusgrupi liikme, TÜ 
Lastekliiniku juhataja prof Tiina 
Talviku sõnul on Eestis viimase 
kümne jooksul tegeldud puuete 
varase diagnoosimise ja aren- 
dusraviga. “Arendusravi nõuab 
paljude spetsialistide koostööd 
(arstid, psühholoogid, eripeda
googid, füsioterapeudid jt) ning 
teadusuuringuid. Kuna prob
leemiks on vanemate kohane
mine lapse puudega, siis on 
väga vajalikud ka sellekohased 
uurimistööd ning perede nõus
tamine ja koolitamine,” iides 
prof Talvik.

Sihtasutus planeeribki hai
guse või trauma tõttu puude 
saanud lastele ja noorukitele 
ning nende vanematele medit-

Lepingule kirjutasid alla Helve Luik, Urmas Siigur, 
Jaak Aaviksoo, Anders Olausson ja Anders Bengtsson.

siinilise, pedagoogilise ja psüh- 
holoogüise abi andmist, et taga
da neile vajalik elukvaliteet.

Lisaks algatab ja korraldab 
sihtasutus puudest tingitud 
probleemide lahendamiseks 
teadusuurimusi, teeb koostööd 
eri teadus- ja uurimisasutuste
ga ning hoiab tihedat kontakti 
ühiskondlike organisatsioonide 
ja institutsioonidega.

VARJE SOOTAK

Lepingule kirjutasid alla TÜ 
rektor Jaak Aaviksoo, SA TÜ 
Kliinikumi juha tuse esimees Ur
mas Siigur, Puuetega Inimeste 
Kojast Helve Luik, Agrenska AS 
esindaja Anders Olausson ja 
Stenströms Skjortfabrik Eesti 
OÜ esindaja Anders Bengtsson.

Sihtasutus plaanib oma tege
vuspaigaks Tartu maakonnas 
asuva Tammistu mõisa.

UT K O S I B

Missugune eksam on 
välisüliõpilasele raske?
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Toni
H aapo -
lahti
avalikkus
suhete ja 
teabe
korralduse
3. aasta 
üliõpilane

Rahvamajanduse eksam on vist 
olnud kõige raskem eksam siin 
Tartus üldse. Ma pole mate
maatikaga kunagi väga hästi 
läbi saanud. Loodan, et saan 
siiski positiivse tulemuse.

Õigusteaduse sissejuhatuse 
eksam oli ka raske.

Oma eriala eksamid on loo
mulikult lihtsamad kui kohus
tuslikud valikained.

Eksamiks õppima võiks haka
ta umbes nädal aega varem, 
kuigi on tulnud ette ka eksami 
eelõhtul Õppimist.

Keeleoskus erilisi probleeme 
ei valmista.

Teen praegu peamiselt järelek
sameid. Kõige raskem neist on 
asjaõiguses. See on päris ma
hukas -  vist 4 ainepunkti.

Minu jaoks on kõige parem 
õppeviis seminar ja Õnneks on 
need meil õigusteaduskonnas 
kohustuslikud.

Õigusteaduses on muidugi 
väga spetsiifiline sõnavara, mil
le õppimine võttis aega. Osa 
aineid ongi sellepärast tegema
ta jäänud, et tundusid keeleli
selt liiga rasked ning tahtsin 
enne natuke rohkem eesti keelt 
Õppida.

Õigusteaduskonna õppejõud 
suhtuvad keelevigadesse väga 
mõistvalt ja on abivalmis.

T A N A  L E H E S  

Korp!
Fraterriitas 
Liviensis 85
LK 3

Ilmus kogumik 
“Eesti filosoofia: 
mis see on?”
LK 2

F. Puksoo 
auhind Ene-Lilie 
Jaansonile
LK 2

Töölepingute 
täpsustamisest
LK 2

U U D I S E D

Akadeemia 
kaastööauhinnad
Kolmapäeval andis ajakiri Aka
deemia kätte 2002. aasta kaas
tööauhinnad.

Neljast kategooriast valisid 
toimetuse ja kolleegiumi liik
med kolme parima artikli auto
rid ja neist omakorda ühe lau
reaadi. Laureaat pälvis oma ar
tikli kuldse väljaande, kaks üle
jäänut “hõbeartikli”.

Universalias oli laureaadiks 
dr Roomet Jakapi (“Ayer, 
Barman, Berkeley ja emotiivne 
tähendus”, nr 11). Kolme pari
ma hulgas oli ka prof Jaak 
Aaviksoo artikkel “Ülikooli väl
jakutsed ja valikud” (nr 12).

Humanioras pälvis “kuldar- 
tikli” Margus Laidre (“Peeter ja 
Karl: kaks kanget ajaloo peeg
lis”, nr 2 ),socialias Maria 
Mälksoo “Eesti välispoliitika te
gijate NATO-diskursus 1998- 
2001”, nr 11) ja natuarlias prof 
Jüri Allik (“Kes kardab Virginia 
Woolfi” nr 11).

Filosoof Tõnu Luik 
preemiakandidaat
2002. aasta loominguliste saa
vutuste preemia kandidaatide 
hulgas on Tartu Ülikoolist filo
soofia osakonna õppejõud Tõnu 
Luik. Preemia vääriliseks on esi
tatud tema raamat “Filosoofiast 
kõnelda”.

Elutööpreemia kandidaatide 
hulgas on ka TÜ audoktor kirja
nik Jaan Kross ja TÜ kuratooriu
mi liige kirjanik Hando Runnel.

Külalisprofessor 
Helsingi Ülikoolist
30. jaanuaril kell 15 peab TÜ 
nõukogu saalis loengu Helsingi 
Ülikooli juures tegutseva uuri
miskeskuse Helsinki Collegium 
for Advanced Studies direktor, 
politoloog Raimo Väyrynen. 
Loengu teemaks on “Finnish 
Research & Development Policy 
in the Context of the European 
Research Area”.

Prof Väyrynen külastab üli
kooli koos Soome suursaadiku
ga Eestis Jaakko Blombergiga.

Visiidi eesmärgiks on saada 
ülevaade Eesti teadus- ja hari
duselu hetkeseisust ning aren
gusuundadest, tutvustada 
koostöövõimalusi kolleegiumiga 
ja luua kontakte Eesti ülikoolide 
ning teadlastega.

Info: Lauri Randveer, tel 375 
510.
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Peahoone jõulu- 
kaunistused said 
teise koha
Eile autasustati Raekojas Tartu 
iluisamate jõukaunistuste kon
kursi võitjaid, kus ühiskondli
kest hoonetest sai teise koha 
ülikooli peahoone.

Auhinna võttis vastu peahoo
ne haldusjuht Ülle Kitsik.

Jõulukaunistuste konkurss 
toimus vüendat korda.

Eesti Olümpiaaka
deemia loengud
27. ja 28. jaanuaril peab Eesti 
Olümpiaakadeemia külaline dr 
Joachim K. Rühi Saksamaa 
Spordiülikoolist (Köln) kõigile 
spordiajaloo huvilistele kaks 
loengut.

Dr Rühi on üks Saksamaa 
tuntumaid spordiajaloolasi, ta 
on juhtivalt tegev mitmes spor
diajaloo uurimisega tegelevas 
rahvusvahelises organisatsioo
nis. Tartus on dr Rühi varem 
esinenud Eesti-Saksa akadee
milisel nädalal Academica, sa
muti viimaste SELLi mängude 
puhul korraldatud rahvusva
helisel teaduskonverentsil. Dr 
Rühli esinemisstiil on intrigee
riv ja kaasakiskuv, mis teeb 
tema ettekannete jälgimise 
nauditavaks ka inimestele, kel
lele spordiajalugu ei pruugi just 
peamine huviala olla.

Info: tel 300 753.

Doktoritöö teravik- 
mikroskoopiast
TÜ Füüsika Instituudi teadur 
Rünno Lõhmus kaitses det
sembris doktoritööd “Applica
tion of novel hybrid methods in 
SPM studies of nanostructural 
materials”.

Doktoritöös on arendatud 
kahte teravikmikroskoopia 
(SPM) suunda. Need on esiteks 
mullivabade krüovedelike (Не, 
Ar, N,) saamine ja nende kasu
tamine aatomlahutusega ma- 
dalatemperatuursetes SPM 
uuringutes. Teiseks on uudsete 
teravikmikroskoopia hübriid- 
seadmete ja meetodite väljatöö
tamine, mis võimaldavad uuri
da juhtivuse ja vastastikmõju 
mehhanisme nanokontaktides 
nende tekkimisel ja kasvamisel 
ning teistes rakendustes.

Koos TÜ keemikutega töötati 
välja sol-gel- meetodil baseeruv 
tehnoloogia ja uus mateijal ska- 
neeriva lähiväljamikroskoobi 
(SNOM) teravike valmistami
seks ning viidi läbi esmased ma
terjali kasutavuse katsetused 
SNOM-STM hübriidmikroskoo- 
bi andurina.

Koos Lundi Ülikooliga töötati 
välja odav ja lihtsalt kasutatav 
aatomjõumikroskoop (AFM) -  
Eduscope, mida sobib kasutada 
nii õppeprotsessis kui ka töös
tuses.

Doktoritöö juhendajad on 
prof Rein Kink ja prof Lembit 
Pung.

Rünno Lõhmusele anti filo
soofiadoktori kraad rakendus- 
füüsika erialal.

Rünno Lõhmus.

Iga põlvkond avastab vana uutmoodi, ka filosoofiakogumiku toimetaja magistrant 
Helen Eenmaa. v a r j e  s o o t a k

Eesti filosoofia: 
mis see selline on?
V ald ar Parve
TÜ filosoofia osakonna 
dotsent

See on kaheksast artiklist 
koosnev raamat, mille on 
toimetanud Helen Eenmaa. 
Kirjastus SE&JS, 2002, 150 
lk.

Enamik ülikooli praegu tooni 
andvaid õppejõude on Õppinud 
filosoofiat Nõukogude Liidus, 
kus diversiteeti ülikoolifilosoo- 
fias olla ei tohtinud. Teemad 
ning kirjandus, müle järgi neid 
käsitleda, olid dialektilise ja aja
loolise materialismi õppekava
ga Moskvast ette nähtud. Ette
oli nähtud ka kavast kõrvale 
kaldunud õppejõu päevapealt 
vallandamise võimalus. Tolla
sed õppurid ei saa teada, mis on 
nüüdne filosoofia.

Filosoofia mitmekesistumine 
algas perestroika tippajal 
(1988-1989) koos Läänest raa
matute annetamisega Eesti 
raamatukogudesse ja raamatu
te tellimise võimaluse tekkimi
sega, esialgu välismaiste raha
allikate, hiljem oma sissetuleku
te kasvu najal. Samal ajal lah
kusid filosoofiast poliitikasse, 
ärisse ja välis teenistusse pea
aegu kõik tollal 30- kuni 45- 
aastased Eesti filosoofid. Kas oli 
see filosoofia õnn või õnnetus?

Filosoofiline värskendus 
professor Loonelt

Emeriitprofessor Eero Loonelt 
on kogumikus artikkel “Eesti fi
losoofia eesti kultuuris pärast II 
maailmasõda”. Ta püüab sides- 
tada Eesti filosoofiale mõju 
avaldanud viisikoolkondi (ja 
koolkondi, mis võinuks või pida
nuks või peaks Eesti filosoofiale 
mõju avaldama) sellega, mis 
Eesti filosoofias on tema vaimu
silma läbi nähtuna aset leidnud.

Tema teemadeks on filo- 
soofiadiskursus, filosoofia side 
poliitikaga, institutsioonifilo- 
soofia, filosoofiate retseptsioon 
ja jäädvustamine, peaaegu-filo- 
soofia, ees-jajärelsõnasõnafilo- 
soofia, filosoofiasisud ja sisu- 
koolkonnad ning viisid ja viisi- 
koolkonnad. Ta lõpetab filosoo
fia kohaga vaimukultuuris.

Õpetlane, kes filosoofiast mi
dagi arvab või filosoofiat mõnin
gal määral tähtsustab, kuid kel-

K O M M E N T A A R

Mõned selgitused
K uldar Traks
filosoofiamagistrant

Eduard P arhom enko
filosoofiamagister

Seoses Valdar Parve artikli
ga mõned selgitused:

1) filosoofiaüliõpilaste korral
datud seminari “Millest kõnel
dakse siis, kui kõneldakse EES
TI FILOSOOFIAST” (2000) jät
kuna kavandatud kogumiku 
toimetajaskonnast lahkunud ei 
moodusta mingit ühtset “filo
soofilist viisikoolkonda”. Veel 
vähem saaks aga sellest kõnel
da oma teksti tagasi võtnud 
autorite puhul, kelle hulgas on 
vägagi erinevate filosoofiate vil
jelejaid;

2) nii kogumiku edasisest toi
metamisest kui ka kaastöödega

osalemisest panid lahkunuid 
loobuma mitte filosoofilised 
lahkarvamused, vaid põhimõt
teliselt teistsugune arusaam 
toimetamistööst, selle nõuta
vast läbipaistvusest ja kolle
giaalsusest ning laiemalt ühele 
akadeemilisele, olgugi üliõpilas
te algatatud kogumikule koha
sest toonist;

3) kõne all oleva seminari 
ülejäänud ettekanded leiab hu
viline veebruaris ilmuvast ko
gumikust “Tõtt-öelda”, mille 
põhiosa moodustab seminaril 
“Keel ja filosoofia” (2002) kõ
neldu. Eduard Parhomenko 
kaastöö on ilmunud ajakirjas 
Akadeemia (8/2002). Loode
tavasti näevad kunagi trükival
gust ka Jaan Kangilaski ja Mar
git Sutropi huvipakkuvad artik
lid.

le sõnavaras eeltoodud oskus
sõnadel ei ole õpitud tähen
dust, võiks enda filosoofiliseks 
värskendamiseks nende kohta 
Loonet lugeda.

Terava pilguga 
Marek Volt ja teised

Õpetlikkuselt teiseks artikliks 
on selle raamatu viimane artik
kel “Kas Eestis on esteetikat?”, 
autoriks magister Marek Volt, 
terava pilguga 21. sajandi filo
soof. Kes tahab emakeeles ja 
väikese vaevaga selgust, mis 
tunnusjooned on filosoofilisel 
esteetikal, mida CC-ajakirjad

meelsasti avaldavad, võiks Ma
rek Voldi artikli läbi lugeda. Es- 
teetikateooriat sellest ei leia, 
küll aga ohtrasti analüüsi.

Nimetatud artiklid pakuvad 
haritlasele intellektuaalset nau
dingut erialast sõltumata.

Nendele lisaks sisaldab kogu
mik Mart Raukase “Rahvusfilo- 
soofiast”, Tanel Mätliku “Salli
vuse”, Valdar Parve “Lokaalseid 
keelsusprobleeme Ahto
Oja “Inimkohustuste konvent
siooni”, Arne Rannikmäe “Filo
soofia üldhariduskoolis” ja Leo 
Luksi “Eesti haridussüsteemi 
nõuded filosoofiale” (pealkiijad 
lühendatult).

Tõe huvides tuleb lisada, et 
pärast tormilisi sõna- ja mõtte
vahetusi toimetajaskonnas ot
sustas Eesti kõige selgemini väl
jakujunenud filosoofiline viisi- 
koolkond in corpore kogumi
kust väljuda.

Seetõttu jääb selle raamatuga 
esitamata mahult poolt Eesti fi
losoofiat esindavate kontinen- 
taal filosoofide vaade Eesti filo
soofia seisundile. Huviline peab 
selle teadasaamiseks uurima 
“Eesti mõtteloo” köiteid ning 
lootma “Eesti filosoofia II” ilmu
mist.

Eesti Majandusteaduse 
Selts taastas tegevuse
Jüri Sepp
EMSi president

Pärast pikemat vaikelu kor
raldas Eesti majanduse 
Selts (EMS) 17.-19. jaanuari
ni Toilas taliseminari.

Seminaril osalesid kõigi Eesti 
põhiliste majandusteadusega 
tegelevate uurimis- ja haridus
asutuste esindajad.

Kuulati nii külaliste kui ka 
oma liikmete ettekandeid. Vä
lisministeeriumi kantsler Priit 
Kolbre avas eurointegratsiooni 
tagamaid, Eesti Panga asepresi
dent Märten Ross tegi kokku
võtte majandusaastast 2002 ja 
hindas käesoleva aasta pers
pektiive. TÜ dotsent Raul Ea
mets analüüsis haridusega seo
tud soove ja tegelikkust Eesti 
tööturul, Eesti Tuleviku Uurin
gute Instituudi direktor Erik 
Terk püüdis Eesti tulevikus lei
da kohta ühiskondlikule kokku
leppele. Enim aega kulutasid 
seminari osalised siiski oma

põhitöö -  majandusteaduse ja 
-hariduse sisu ja vormi problee
midele, sh riikliku poliitika üles
annetele. Seejuures rõhutati, et
• Eesti majandusteadus pole 

mitte üksnes maailmateadu
se, vaid ka Eesti rahvuskul
tuuri osa. See tähendab nii 
Eesti-keskset probleemipüs- 
titust kui ka väljundit. Inglise 
keele kõrval peab säilima ka 
eesti teaduskeel;

• ei tohiks lubada ühegi eriala 
sulgemist andekatele, kuid 
majanduslikult vähekindlus
tatud noortele. Riigitellimus 
peab säilima ka majandusha
ridusele ning olema seejuu
res põhimõtteliselt avatud 
kõigile haridusteenuse pak
kujatele;

• teaduspõhine majandushari- 
dus toetab Eesti konkurentsi- 
ja kohanemisvõimet muutu
vas maailmas ning väärib riigi 
erilist tähelepanu. Vaid hea 
teoreetiline baas tagab tegut- 
semisvõime uutes oludes.

Uut töölepingutest
Illa r i Lään

Teisipäeval, 21. jaanuaril toi
munud Tartu Ülikooli valitsu
se istungil otsustati täpsus
tada ülikooli töötajate tööle
pingute peatamise põhimõt
teid seoses töötajate siirdu
misega ülikoolivälistele vali
tavatele ametikohtadele.

Ülikooli valitsus otsustas, et 
nüüdsest rakendatakse ülikooli 
töötajate siirdumisel ülikoolivä- 
lisele valitavale ametikohale se
nise töölepingu peatamise 
praktika asemel töölepingute

lõpetamist. Endiselt jääb rekto
rile õigus erandina siiski tööle
ping peatada, kuid sel juhul on 
vajalik teaduskonna nõukogu 
argumenteeritud taotlus.

Valitsuse otsuse eesmärk on 
vältida aastaid tühjana seisvate 
koosseisuliste ametikohtade te
ket, mis pärsib vastava valdkon
na arengut.

Senise praktika kohaselt olid 
töötajate siirdumisel ülikoolivä
listele valitavatele ametikohta
dele, näiteks Riigikogusse, töö
lepingud peatatud sageli mit
meks aastaks.

F. Puksoo auhind läks 
Ene-Lille Jaansonile
A ndrus A llikvee
TÜ Raamatukogu 
avalikkussuhete spetsialist

Eile anti Friedrich Puksoo 
2003. aasta auhind (4000 kr) 
Ene-Lille Jaansonile (pildil) 
aastakümnetepikkuse Eesti 
raamatu ja trükiasjanduse 
ajaloo alase uurimis- ja pub- 
litseerimistöö eest, millega 
ta on otseselt jätkanud 
Puksoo enda tööd.

Ene-Lille Jaansoni uurimuste 
keskmes on ajalooline estica/ 
baltica trükis (sh ajaloolised 
kaardid ja nooditrükised), Tar
tu varaseimate trükikodade 
ajalugu ja toodang (17. sajand-
19. sajandi I pool).

Tänu tema arhiiviainesel põ
hinevale uurimistööle on täp
sustunud aegade jooksul ühest 
käsitlusest teise kandunud mit
med Eesti teadus- ja kultuuri
ajaloole olulised faktid raama
tutrükkimise ajaloost Tartus. E.- 
L. Jaansoni senise uurimistöö

tipuks on “Tartu ülikooli trüki
koda 1632-1710. Ajalugu ja 
trükiste bibliograafia (Tartu, 
2000)”.

Tünnustuse pälvisid Olaf- 
Mihkel Klaassen ja Mare Rand 
raamatus “Keiserlik Tartu Üli
kool (1802-1918) ja Orient 
Eesti-Oriendi kultuurisuhete 
üldisel taustal” ilmunud TÜ 
Raamatukogu orientalistika ko
gude kujunemislugu ja koostist 
käsitlevate uurimuste eest.

Ülikool universiaadil
Üliõpilaste taliuniversiaadil 
Itaalias Tarvisios tulid teate- 
suusatajate nelik 8. ja Pee
ter Kümmel sprindis 16. ko
hale.

Delegatsiooni juhi Tiina 
Beljaeva sõnul Eesti noormees
test sprindivõistlusel ainsana 
startinud Peeter Kümmel pää
ses kiire sõiduga edasi 16 pare
ma hulka. “78 startija seas oli 
konkurents väga tihe ja poolfi
naali tal ei õnnestunud saada.”

Eesti üliõpilaskoondis saavu
tas 4x10 km teatesuusatamises

8. koha
Klassikadistantsi läbisid Pee

ter Kümmel (TÜ) ja Mihhail 
Lukertšenko (TPÜ), vabatehni
kas sõitsid Kaspar Kokk (TÜ) ja 
Anti Saarepuu (EPMÜ).

“16 lõpetanud võistkonna 
seas ei saadud seekord jagu 
soomlastest, kes tulid seitsmen
daks, ent edestati suusariike 
Itaaliat, Šveitsi, Austriat ja Sak
samaad. Eesti võistkonna tule
mus on senistest taliuniversiaa- 
dide teatesõitudest kõige edu
kam,” ütles Beljaeva.
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Doktoritöö 
lepinguõigusest
Detsembris kaitses õigustea
duskonna eraõiguse instituudi 
lektor Irene Kull doktoritööd 
“Hea usu põhimõte kaasaegses 
lepinguõiguses”.

Väitekirja teemad olid hea 
usu põhimõtte üldise ja ühetao
lise tunnustamise vajadus ja 
eesmärgid Euroopa õiguse 
diskursuses ning selle kohalda
mise meetodite ühtlustamine.

Määratleti hea usu põhimõtte 
sisu, olemus, erinevus teistest 
õiguse instituutidest ning seo
sed olulisemate väärtuskate- 
gooriatega. Hea usu põhimõtte 
kohaldamisel lepingulistes su
hetes vajalikku õiguskindlust ja 
ettenähtavust vähendab või
malus tugineda seaduses sätes
tatud käitumisreeglitele, nende 
aluseks olevatele Õiguse üldpõ
himõtetele ja rahvusvahelisele 
õiguspraktikale.

Töö juhendaja oli prof Paul 
Varul.

Irene Kullile anti õigusteadu
se doktori kraad.

Näitus maailma 
suurimast saarest

K O R P  ! F R A T E R N  I T A S  L I V I E N S I S

1912 -  eesti soost rohuteaduse 
kuulajad asutavad korp!
Fraternitas Liviensise 

1917 -  detsembris saadakse 
asutamise ametlik luba 

1918-15. jaanuaril (vana 
kalendri järgi) avamispäev, 
koos teiste organisatsioo
nidega boikoteeritakse 
saksakeelset ülikooli.
Korp! liikmed asuvad Eesti

1924- Korp! liikmed astuvad 
in  corpore  Kaitseliitu 

1925 -  hakatakse vastu võtma 
kõikide erialade üliõpilasi 

1930 -  ühinetakse Eesti
Korporatsioonide Liiduga

1935 -  sõlmitakse sõprusleping Kesk-Soome osakonnaga 
Helsingis

1936 -  Tallinna Tehnikaülikooli juurde moodustatakse Tallinna 
konvent

1940 -  korporatsioon sundlikvideeeritakse 
1945 -  asutatakse Rootsi koondis
1950-53 -  asutatakse koondised USAs, Kanadas ja Austraalias
1955 -  hakkab ilmuma aastaraamat “Fraternitas” (alates 1993 

asub toimetus Eestis)
1988-29. detsembril taastatakse Korp! Fraternitas Uviensis 

Tartus
1989 -  taastatakse Tallinna konvendi tegevus 
1993-sõlmitakse sõprusleping korp! Fraternitas Livonicaga 

Riias
1994 -  sõlmitakse sõprusleping korp! Ventoniaga Jelgavas

Tartu konvendi juhatus.

Värvid: violett-roheline-valge 
Lipukiri: Vendlus! Ausus! Hoolsus! 
Liikmeskond ligi 200 
Kodulehekülg: www.liviensis.ee

29. jaanuaril kell 16 avatakse 
TÜ Ajaloo Muuseumi valges 
saalis näitus “Nutaaüomeq”. 
Avamisel on võimalik vaadata 
Indrek Jäätsi slaidiprogrammi 
ja kuulata lühiettekannet Gröö
nimaast.

Näituse nimetus tähendab 
grööni keeles “uued algused” 
(hakatused, alustused).

Muuseumi näituste koordi
naatori Mare Viiralti sõnul soo
visid näituse koostajad esma- 

näidata, et tänapäeva 
Gröönimaa on osa nüüdisaeg
sest maailmast. “See väga huvi
tav ja ka eksootiline näitus an
nab hea ülevaate maailma suu
rima saare -  Gröönimaa (pik
kus 2670 ja suurim laius 1050 
km) arktilisest loodusest, rahva 
ajaloost ja tänapäeva elust, sh 
turismist ja Gröönimaal toimu
vatest ldiresti rahvusvahelist 
populaarsust koguvatest tali- 
spordiüritustest, nagu suusa
maraton polaarjoonel jt.”

Näituse põhisõnum on aga 
omapärase nüüdiskunsti tut
vustamine, mis ammutab uusi 
ideid ja elujõudu esiisade vai
muilmast, püüdes sel teel 
ühendada gröönimaalaste juuri 
tänapäeva tõdiku elulaadiga.

Väljapanekut ilmestab Gröö
nimaa muusika. Näitus jõudis 
Tartusse Põhjamaade Ministri
te Nõukogu Infobüroo vahen
dusel.

Vilistlased vaata
sid juubelifilme
Eile vaatasid TÜ Vilistlaskogu 
Tartu koondise liikmed multi
meediakeskuses ülikooli juube
lifilme. Näha sai Tartu Ülikooli
1932., 1952., 1982. ja 2002. 
aasta juubeli tähistamist.

Tatjanapäev
Eile tähistasid TÜ Narva Kolled- 
ži üliõpilased tatjanapäeva.

Tõrvikrongkäiku läbi Narva 
kesklinna saatis puhkpilliorkes
ter, Narva lossis said esmakur
suslased kolledži sini-kollased 
teklid ja andsid üliõpilasvande. 
Eestis tähistatakse tatjana
päeva vaid Narvas.

Tatjanapäev on traditsioonili
ne vene üliõpilaste püha, mille 
tava ulatub 18. sajandisse. 
1755, aasta 25. jaanuaril, kiri
kukalendri järgi tatjanapäeval 
kirjutas Vene keisrinna Jeliza
veta II alla Moskva ülikooli, 
Vene esimese ülikooli asutamis- 
aktile.
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Loomisel Sihtasutus 
Teaduskeskus AHHAA

Toomehärrade kogu decanus TÕnis 
Lukas on muinsuskaitsesõbralik

Lauri B ender
Korp! Fraternitas Liviensis 
vilistlaskogu abiesimees

Korp! Fraternitas Liviensis -  
Liivimaa Vennaskond -  saab
28. jaanuaril 85aastaseks. 
Tänaseks ühendab sõprus
kond ligi 200 eesti soost üli
õpilast ja ülikooli lõpetanut 
üle maailma.

Liikmeskonda kuulub üliõpi
lasi ja vilistlasi paljudelt eriala
delt, alustades klassikalistest 
(meditsiin, Õigusteadus, teoloo
gia) ja lõpetades kõige uuema
tega (infotehnoloogia, geeni
tehnoloogia, avalikud suhted 
jpt), sealhulgas proviisorid, kes 
organisatsioonile aluse panid. 
Korporatsiooni taotlusteks on 
kujunenud üksteise harimine, 
vennalik läbisaamine ja isamaa
armastus.

Rohuteadlaste algatusel

Korporatsiooni Fraternitas 
Liviensise loomise baasiks kuju
nes rahvuslike meeleolude tõus
20. sajandi alguses. 1912. aas
tal hakkasid kokku saama rohu
teaduse kuulajad (rohuteadus 
ei olnud veel täieõiguslik eriala 
ning sõna “üliõpilane” ei kasu
tatud) ja otsustasid luua oma 
organisatsiooni, et murda muu
laste võim apteeginduses.

Nimevalikul võeti eeskujuks 
varem tegutsenud Fraternitas 
Viliensis ning arvestati asjaolu, 
et enamik asutajaid pärines 
Lõuna-Eestist, Liivimaalt.

Valiti ka värvid violett, roheli
ne ja valge, mis tähendavad 
rÕÕmu, lootust ja rahu. Välis- 
märkidena otsustati kandma 
hakata teklit ja värvilinti.

Paraku ei õnnestunud või
mudelt saada ametlikku tege
vusluba enne kui alles 1917. 
aasta detsembris. Jõuluaja ja 
keerulise olukorra tõttu lükati 
ametlik avamine edasi uue se
mestri algusesse.

Asutamiskoosolek peeti 5. 
jaanuaril 1918, asutajaliikmete 
arvuks kujunes seitse, kaheksas 
kohalolija loobus sellest aust, et 
saada esimeseks noorliikmeks.

Avamispäevana kuulutati 
välja 15. jaanuar, järgnenud ka- 
lendrireformi tõttu tähistatakse 
korporatsiooni aastapäevana
28. jaanuari.

1925. aastal muudetud põhi
kirja järgi said korp! Fraternitas 
Liviensisega liituda kõigi eriala
de üliõpilased ning eriala vahe
tanud rohuteaduse üliõpilased 
ei pidanud enam liikmeskon
nast lahkuma. Korp! Fraterni
tas Liviensise liikmeskond hak
kas kiiresti suurenema ning or

Eile õhtupoolikut oli linnavo
likogu haridus- ja kultuuriko
misjoni ning laste- ja noor
sookomisjoni ühiskoosole
kul kavas arutada Sihtasu
tuse Teaduskeskus AHHAA 
asutamise otsuse eelnõud.

Ülikool koos linnavalitsusega 
kavandavad sihtasutuse tege
vust teaduse ja tehnoloogia tut
vustamiseks, partneriks on kut
sutud ka haridus- ja teadusmi- 
nisteerium.

Sihtasutuse eesmärk on põ
hikirja projekti järgi interaktiiv
se pidevalt tegutseva õppe- ja 
hariduskeskuse loomine, hal
damine ja arendamine. Keskus 
peaks suurendama inimeste 
huvi ja usaldust teaduse kui 
kultuuri lahutamatu osa suh
tes.

Sihtasutuse tegevust on ka
vas rahastada linna ja riigipool
sest toetusest, sponsor- ja pro
jekti toetusrahadest ning pileti- 
tulust.

Sihtasutuse esimene suurem 
ülesanne on püsiekspositsiooni 
loomine. Oma püsieksposit
siooni valmimine lubab aasta
seks külastusmahuks prognoo
sida 100 000 inimest.

1997. aasta 1. septembrist on 
AHHAA tegutsenud TÜ projek
ti staatuses.

Viie aasta jooksul on AHHAA 
näitusi külastanud rohkem kui 
veerand miljonit inimest.

AHHAA on kujunenud oluli
seks riigisiseseks turismimag- 
netiks nii kooliekskursioonidele 
kui peredele, mida näitavad kü- 
lastajauuringud.

Tullio  llom ets
AMSi esimees

Akadeemilise Muinsuskait
se Seltsi (AMS) vilistlasklubi 
aastapäeva koosviibimisel
11. jaanuaril sai muinsus
kaitse sõbralikkuse päde- 
vustunnistuse riigikogulane, 
Tartu linna volikogulane ja 
toomehärrade kogu
decanus  Tõnis Lukas, 

Vilistlasklubi aastapäeval tä
histati ühtlasi ka AMSi 15. aas
tapäeva ning kuulati ära lühi
ülevaade seltsi tegevusest üli
kooli juubeliaastal. Külalisesine
jalt sooviti kuulda Toomemäe ja 
ülikooli peahoone ümbruse 
hoonestusest, elu-olu ajaloost 
ning selle piirkonna ajaloo- ja 
kultuuripärandi seisust.

Kiiduväärseks pidasid kuula
jad Toomkiriku lõunatorni re
noveerimise lõpuleviimist ning 
loodetakse näha ka põhjatomi 
renoveerimise peatset algust, 
laiduväärseks Bergmanni kliini
ku (nahakliiniku) mahamüü
mist. Häbiväärseks arvatakse 
aga meditsiiniajaloo seisuko
hast rahvusvahelise tuntusega 
vana anatoomikumi fassaadi ja

välisseinte laguneda laskmist. 
Kriitika osaliseks said ka pea
hoone läheduses oleva kahe 
tondilossi räämas välimus ning 
peahoone vastas ja kõrval oleva 
ülikooli kolme hoone fassaadide 
kurb väljanägemine, ja seda 
2005. aastal saabuvate Tartu 
hansapäevade eel.

Traditsioonikohaselt kontrol
liti seitsme küsimusega külalis
esineja teadmisi aima materi 
ajaloo ja muinsuskaitse vallas. 
Erinevalt varasematest külalis
esinejatest esitati talle kui riigi
kogulasele ka üks “poliitiline 
küsimus”, nimelt, kui palju 
võiks Riigikogu liikmetel kokku 
lapsi olla. See andis peamurd
mist, aga mingi eksamineerijaid 
rahuldava tõenäolise arvuni 
siisld jõuti.
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ganisatsiooni sihid muutusid 
üldisemateks.

Mida annab korporatsioon?

Korporatsiooni tegevuskavaga 
tutvudes võib jääda mulje, et 
selle eksistentsi ainus eesmärk 
on sisustada üliõpilase vaba 
aega ja takistada tal tegeleda 
Õppetööga.

Jah, tõesti, vaevalt aitab õlle- 
laud, teeõhtu daamidega, 
ca л tas-tund või referaadiõhtu 
otseselt kaasa mõne konkreetse 
õppekava täitmisele. Kuid neist 
õhtutest on võimalik kaasa saa
da oskusi, mida ülikool ei anna 
ega peagi andma.

Nii on oskus laulda, tantsida, 
kõnet pidada, ettekannet koos
tada, üritusi organiseerida ja 
kindlasti ka oskus organisat
siooni juhtida või näiteks selle 
rahaasju korraldada tõhusaks 
täienduseks igale akadeemilise
le diplomile. Harjutamine teeb 
peagi meistriks ning annab ka 
vajaliku julguse oma võimeid 
edaspidi kasutada ning proovi
le panna.

Korporatsiooni teiseks üles
andeks on arendada liikmete 
silmaringi ja mitmekülgsust. 
Seda rolli täidavad referaadi- 
õhtud mitmesugustel teema
del, aga ka lihtsalt kohtumised, 
mõttearendused ja koos tegut
semine paljude erialade üliõpi
lastega.

Oluliseks võib pidada ka side

me tekkimist eri põlvkondade 
vahel, millest lisaks meeldivale 
suhtlemisele võib kujuneda ka 
kasulik koostöö.

Sellesse nimestikku sobib ehk 
ka üliõpilaste sportlike huvide 
toetamine ühiste treeningu- 
aegade, -kohtade ning mitme
suguste omavaheliste võistlus
tega, mis on vastukaaluks in
tensiivsele vaimutööle ja istuva
le eluviisile.

Isamaa väärikad pojad
Viimasena, kuid eeltoodust mit
te vähem tähtsana tuleks kind
lasti rõhutada korporatsiooni 
aatelisust. Eelseisva korp! 
Fraternitas Liviensis aastapäe
va kavas, nagu kõigi suuremate 
sündmuste puhul, on oma kin
del koht ka isamaalistel kõnedel 
ja lauludel. Kuid ka argipäev 
suurürituste vahel suunab koos 
tegutsevaid organisatsiooni liik
meid silmas pidama ühiseid 
huve nii sõpruskonna piires kui 
ka terve rahva hulgas.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et 
kuigi korp! Fraternitas Liviensis 
asutati eriala organisatsiooni
na, muutus see peagi üldilmeli- 
seks üliõpilasorganisatsiooniks. 
Mitmekülgne liikmeskond ja te
gevuskava annavad frater 
liviensistele võimaluse saada 
osa mitmekülgsest üliõpilas
elust, lihvida oma seltskondlik
ke oskusi ning olla väärikad isa
maa pojad.

http://www.liviensis.ee
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Akadeemik 
Mihhail Bronstein 80
Mihhail Bronštein sündis 23. 
jaanuaril 1923 Petrogradis. 
1940 astus Leningradi Keemia- 
Tehnoloogiainstituuti. Üliõpi
laspõlve katkestas sõda. 1946 
jätkas õpinguid Leningradi Üli
kooli majandusteaduskonnas, 
mille lõpetas 1949 poliitöko
noomia erialal. Samaselt teiste 
Leningradi Ülikooli ebasoovita
vate lõpetajatega (Juri Lotman, 
Zara Mints, Rem Blum, Leonid 
Stolovitš) leidis Bronštein või
maluse eneseteostuseks TÜs.

1949. aastast läbis Bronštein 
siin kõik ametiastmed reaõppe- 
jõust professori, poliitökonoo
mia kateedri juhatajani. Tema 
teaduslik huvi ja teatud piirides 
ka praktiline tegevus olid seo
tud agraarökonoomika arenda
misega Eesti tingimustes. 1965 
kaitses doktoriväitekirja, 1975 
valiti Eesti TA liikmeks.

1989 valiti Bronštein NSV 
Liidu rahvasaadikuks. 1989-
1991 oli NSVL Ülemnõukogu 
liige, turumajanduse alamko- 
mitee esimees. Osales esimeste 
majandusreformide läbiviimi
sel, võimaluste piires võttis osa 
Eesti riikluse veretust taastami
sest. 1992-1995 töötas ta EV 
Venemaa saatkonna konsultan
dina. Osales Eesti-Vene vaba-

kaubandusleppe ettevalmista
misel ja allakirjutamisel.

Mihhail Bronštein on TÜ 
emeriitprofessor. Ta osaleb kon
sultandina Eesti-Vene majan
dussuhete arendamisel, on 
Rahvusvahelise Majandus
teadlaste Liidu ja Rahvusvahe
lise Agraarökonomistide Assot
siatsiooni liige. Ta on kiijutanud 
üle 300 teadustöö.

Kolleegid tunnevad juubilari 
hea juhina, abivalmis kaaslase
na, targa juhendajana, kellel ei 
ole puudus uutest ideedest.

Soovime õnne juubeliks, ter
vist ja elurõõmu!

Kolleegid
majandusteaduskonnast

Dotsent Elmar Arak 65
Pöördelisele rajajoonele on 
jõudmas farmatseutilise kee
mia dotsent, farmakognoosia ja 
farmaatsia organisatsiooni õp
petooli hoidja Elmar Arak. Juu
bilar on sündinud 28. jaanuaril 
1938 Tartus.

Proviisorina osales Elmar 
Arak 1963. aastal Apteekide 
Peavalitsuse Tartu kontrollana
lüüsi laboratooriumi rajamisel, 
maitstes selle töö vilju ning ju
hataja leiba kuni 1979. aastani, 
pöördudes siis taas TÜsse,

Rohkem kui kahte aastaküm
nesse mahuvad töötamine as
sistendi, vanemõpetaja, dot
sendi ja professorina. Väitekiija 
teekummeli farmakognostili- 
sest uurimisest kaitses ta 1981. 
Hilisem teadustöögi on eelkõige 
pühendatud ravimtaimede 
analüüsile. Õppejõuna on Arak 
koostanud mitmeid õppeva
hendeid. Tema kui õppetooli 
hoidja initsiatiivil on sisse vii
dud uue õppeaine, sotsiaalfar- 
maatsia, õpetamine, kohanda
tud kaasaegsemaks õppeprog
ramme. Hea organisaatorina on

ta välja arendanud instituudi 
katsebaasi, osalenud TÜ aptee
kide loomisel jne.

Elmar Arak on aastaid osale
nud Eesti Farmaatsia Seltsi 
töös. Ta kuulub nende inimeste 
hulka, kes pole proviisorid mit
te üksnes ametilt vaid eelkõige 
hingelt. Edaspidi jääb Elmar 
Arak ennast jagama kodu, las
telaste ja jätkuvalt ka meie insti
tuudi vahel.

Õnnitleme!
Farmaatsia instituut

65

Tiina Vinni,
sekretär -  28. jaanuar 
Elviira Baibatšuk, 
sekretär -  30. jaanuar 
Vilve Nummert, 
teadur -  30. jaanuar

55

Galina Grozdova,
õpetaja -  28. jaanuar 
Ene Pärtel,
preparaator -  30. jaanuar 
Viive Soome, 
haldusjuht -  31. jaanuar

50

Jüri Kõre,
dotsent -  31. jaanuar

45

Valter Lang,
professor, ajaloo osakonna 
juhataja -  26. jaanuar 
Jaak Palumets, 
botaanik -  30. jaanuar 
Sirje Vesi,
restauraator -  27. jaanuar 

30

Aare Verliin,
vanemlaborant -  30. jaanuar 

25

Anu Albert,
laborant -  26. jaanuar

Õ N N I T L E M E

Pavel Reifman 80
Emeriitprofessor Pavel Reif
man kuulub nende õpetlaste 
hulka, kes on kujundanud välja 
tänase Tartu Ülikooli vene kir
janduse õppetooli.

Kõik, kes on Õppinud vene ja 
slaavi filoloogia osakonnas
1950. aastate keskpaigast 
praeguseni, on ühel või teisel 
määral olnud tema õpilased. 
Range, kuid õiglane, pedantne, 
aga heatahtlik, väsimatu lektor 
ja pedagoog -  sellisena tunne
vad teda kõik Tartu slavistid.

Pavel Reifman sündis 29. jaa
nuaril 1923 Ukrainas. 1940 as
tus Leningradi ülikooli filoloo
giateaduskonda. 1941. aasta 
suvel läks ta vabatahtlikuna 
rahvaväkke. Ta demobiliseeriti 
alles 1945.

1949 lõpetas Reifman kiitu
sega ülikooli, ent mingist tööko
hast Leningradis stalinliku anti- 
semiidiku kampaania tingimus
tes ei saanud juttugi olla. Õn
neks leidus tööd Pihkva Peda
googilises Instituudis, 1953 aga 
Tartu Õpetajate Instituudis, 
kus alustasid oma õppejõukar- 
jääri ka Juri Lotman ning Zara 
Mints. Ülikoolis töötas Reifman 
esialgu tunnitasu alusel.

Takistustele vaatamata kait
ses Reifman Leningradis 1953 
kandidaadiväitekirja, mis andis 
õiguse konkureerida 1963. aas
tal vene kirjanduse õppetooli

dotsendi kohale. Pärast dokto
riväitekirja kaitsmist 1973 sai 
temast professor; 1993 eme
riitprofessor.

Ta on nelja raamatu ja küm
nete artiklite autor, mis on too
nud tunnustuse slavistide hul
gas, kes tegelevad 19. saj II poo
le vene kirjanduse ning vene 
ajaldrjanduse ja kriitika ajaloo
ga. Vilistlased mäletavad tema 
erikursusi F. Dostojevski, N. 
Tšernõševski, M. Saltõkov- 
Stšedrini loomingust. Reifman 
jätkas loengute pidamist ka pä
rast emeriteerumist, ta töötas 
välja uue loengukursuse vene 
tsensuuri ajaloost.

Soovime juubilarile tervist, 
jõudu!

Kolleegid vene ja slaavi 
filoloogia osakonnast

kitltmriafakiri nr 1
Külli Keerus -  Kuidas suhtuda elu väärtuse teesi?
Richard M. Hare -  Objektiivsed ettekirjutused 
Jaanus Raim -  Riskid, riskiturg ja sotsiaalne mobiilsus 
Esaias Tegner- Frithiof ja Ingeborg 
Israel Shahak -  Suletud utoopia?
Maret Kark -  Ühiskondlik-poliitiline liikumine Tiibetis 20. sajandi alul 
Heno Sarv -  Kommunismi teostamine Venemaai ja soome-ugri 
rahvaste saatus
Harald Keres-Maailm , kust tulen: Mälestusi. II
Matt Ridley- Genoom: Ühe liigi autobiograafia kahekümne
kolmes peatükis

S A K S A  J A  P R A N T S U S E  K E E L E  
E T T E V A L M I S T U S K U R S U S

17. veebruarist 31. maini

neile, kes soovivad astuda 2003. aasta sügisel Tartu Ülikooli 
konverentsitõlke või kirjaliku tõlke magistrantuuri.
Kursus on tasuta, õppetöö toimub kolmel korral nädalas. 
Kursusel osalemiseks on vajalik:
• kõrghariduse olemasolu või selle omandamine kevadeks 

2003,
• hea saksa või prantsuse keele oskus.
Osaleda soovijail tuleb läbida intervjuu, kus kontrollitakse kee- 
letaset ning eeldusi tõlgi või tõlkijana töötamiseks.
Info ja kursustele registreerumine: Philippe HOche 376 246 
(prantsuse keel), Ruth Niibo 376 240 (saksa keel).
Info konverentsitõlke ja kirjaliku tõlke magistriprogrammide 
kohta: www.ut.ee/fleng.

T U  R A A M A T U P O O D  S O O V I T A B

Muinasaja teadus 11 

Keskus -  tagamaa -  ääreala
KESKUS
TAGAMAA
ÄÄREAbV

Uurimusi asustushierarhia 
ja võimukeskuste 
kujunemisest Eestis.

TÜ Ajaloo Instituut, 2002 
Hind: 203 kr.

TÜ liikmetele 10%line soodustus! 
Võõrkeelse kirjanduse tellimine. 
Ülikooli 11
Avatud E-R 9-19, L 10-16 
www.ut.ee/Raamatupood

ACTA DIURNA
27. jaanuaril kell 16 avatakse üli
kooli ajaloo muuseumi koostatud 
näitus “Tartu Ülikool ja Eesti. 
Maa, rahvas, kultuur" Võrumaa 
Keskraamatukogus. Info: Maris 
Kivistik, ülikooli esindaja Võru
maal, tel (078) 68 362.

27. jaanuaril kell 15 avatakse üli
kooli ajaloo muuseumi koostatud 
näitus “Juurte juurde" Hiiu maa
valitsuse saalis. Info: Tiiu Helde
ma, ülikooli esindaja Hiiumaal, tel 
(046) 31 188.

KAITSMISED
29. jaanuaril kell 12 kaitseb Nar
va mnt 4-A216 majandusteadus
konnas Mirjam Kuusk magistri
tööd “Teenuseid pakkuva ette
võtte tulemuslikkuse kujundami
ne AS Siemens näitel” . Juhen
daja dots Aino Siimon. Oponen
did dots Ülo Tartu, knd (maj) ja 
dots Tõnu Mauring, knd (füüs- 
mat). Info: Kaire Matson, tel 376 
320.

29. jaanuaril kell 13 kaitseb Nar
va mnt 4-A216 majandusteadus
konna rahvamajanduse erialal 
Raoul Lättemäe magistritööd 
“Euroopa Liidu riikide ja kandi
daatriikide majandusšokkide 
ning makromajandusliku stabili- 
seerumisdünaamika võrdlus” . 
Juhendaja prof Tiiu Paas. Opo
nendid dots Toomas Raus, knd 
(füüs-mat) ja Tea Danilov, MA 
(maj).

6. veebruaril kell 14.15 kaitseb 
Liivi 2-402 Mart Abel matemaati- 
ka -in fo rm a a tika tea du skon na  
puhta matemaatika instituudis 
doktoritööd “Structure of Gel- 
fand-Mazur algebras” doctor 
philosophiae (matemaatika) 
kraadi saamiseks. Juhendaja 
prof Mati Abel. Oponendid prof 
Jorma Arhippainen, Oulu Ülikool 
ja emeriitprof Anastasios Mallios, 
Ateena Ülikool. Info: dots Leiki 
Loone, tel 376 406.

7. veebruaril kell 12.15 kaitseb 
Tiigi 78-236 Rauno Vinni sotsiaal
teaduskonna avaliku halduse 
osakonnas magistritööd “Total 
Quality Management and Para- 
digms of Public Administration” 
(Terviklik kvaliteedijuhtimine ja 
avaliku halduse paradigmad). 
Juhendaja Tiina Randma-Liiv, 
PhD. Oponendid dr Pertti Aho- 
nen ja Merike Kompus, MA.

KURSUSED
Kas väljasurev dinosaurus või
21. sajandi ettevõtluse vorm?
Nii on aeg-ajalt küsitud seoses 
ühistegevuse tulevikuga. Et 
veenda üliõpilasi pealkirja teises 
pooles, peab kevadsemestril 16- 
tunnise valikkursuse “Ühistege
vus ettevõtluse vormina” (MJRI. 
03.039, A, 1 AP) majandustea
duskonna emeriitprof Valner 
Krinal. Kursusel räägitakse ühis
tegevusest eelkõige Eestis ning 
naabermaades, ühistegevusest 
kui ettevõtluse vormist, ühistust 
teiste samasuguste ettevõtete 
hulgas. Loengud toimuvad 2 6 -  
33. õppenädalal esmaspäeviti 
kell 16.15 -  18 Narva mnt 4- 
A216. Kursusele registreerumine 
ÕISis kuni 15.02. Loengud toimu
vad, kui registreerub vähemalt 
20 üliõpilast.

Mahajaana Instituut pakub ke
vadsemestril järgmisi kursusi bu
dismist ja Ida kultuuriloost: 
loengukursus “India suured bu
distlikud mõtlejad” (30 t); 
sanskriti ja klassikaline tiibeti 
keel (kumbagi 15 t); 
lektoorium “Buddha õpetus ja 
tänapäeva maailm” (4 loengut + 
filmid).
www.mahayana.ee; mahayana 
@mahayana.ee; tel. 0 646 1829.

LOENGUD, SEMINARID
25. jaanuaril kell 11.15 toimub 
eetikakeskuses (Ülikooli 7, II kor
rus) Euroopa Liidu 5. raamprog- 
rammi raames finantseeritava 
projekti ELSAGENi (“The Ethi- 
cal, Legal, and Social Aspects of 
Human Genetic Databases. А 
European Comparison") esime
se aasta töötulemuste esitamine.

Eesti Olümpiaakadeemia külali
ne dr Joachim K. Rühi Saksa
maa Spordiülikoolist (Köln) peab 
kaks avalikku loengut:
27. jaanuaril kell 16 Eesti Spordi
muuseumis (Rüütli 15) “The 
History and Development of the 
Liverpool Olympics from 1862 to 
1867";
28. jaanuaril kell 9 kehakultuuri
teaduskonnas Jakobi 5-302 
“The Olympian Garmes at 
Athens of the Year 1877” . 
Loengud inglise keeles. Info: 
Kalle Voolaid, tel 300 753.

27. jaanuaril kell 18.15 toimub 
Eesti Looduseuurijate Seltsi ma
jas (Struve 2) seminar sarjast 
“ Isiklikud loodused” . Püütakse 
uurida, kuidas loomad ja inime
sed “kaardistavad" oma ümb
rust, jäädvustades seda oma 
mälus. Vestlusringis Jüri Allik 
(psühholoogia), Hannes Palang 
(geograafia), Kalevi Kull (bioloo
gia, semiootika), Ivar Puura 
(paleobioioogia) ja teised.

29. jaanuaril kell 16.15 toimub 
TÜ Ajaloo Miuuseumis Õpetatud 
Eesti Seltsi 1212, ettekande
koosolek. Esineb Peeter Järve
laid: “А. H. Tammsaarega Tar
tus A.D. 1907-1911 ja 2003.” 
Järgneb raamatute esitlus: P. 
Järvelaid “Õigus ja poliitika kul
tuuris” ning ÕESi aastaraamat
1994-1999. Info: 055 690 948.

TEATED
31. jaanuaril kell 15 toimub uues 
mate m aatika-in form aat ikatea- 
duskonna õppehoones (Liivi 2) 
SUN-ide klassi pidulik avamine. 
Info: Illari Lään, tel 375 681.

AJALOOMUUSEUM
Avatud K-P, 11-17, gruppidele 
ka E-T. Info: 375 674, 375 677.

UUS! “Nutaaliorneq” -  näitus 
Gröönimaast ja -rahvast. Avatak
se 29. jaanuaril kell 16.

“Ühe leiutise lugu ehk käsikirjast 
masinakirjani” . Näitus kirjutus
masinate ja kantseliidi ajaloost 
ajutiste näituste saalis. Koostaja 
Mare Viiralt, kunstnik Margot 
Sakson. www.ut.ee/REAM/ 
Trykk.html.

“Kevad südames’’. Loodusfoto 
näitus liftishahti võrel. Autor: 
Renata Sõukand. Viimast näda
lat! http://haldjas.folklore.ee/ 
—renata/kevad.

Püsiekspositsioon “Tartu Ülikool
17. sajandist tänapäevani” .

RAAMATUKOGU
TÜ raamatukogu õppekirjandu
se saalide fuajees on avatud 
EPMÜ tudengi Mark Lütteri foto
näitus “Juudielu erinevad ta
hud”, kus autori hetkejäädvustu
sed pärinevad nii Iisraelist kui 
kodulinnast Tartust.

KONTSERT
30. jaanuaril kell 19 Vanemuise 
kontserdimajas festivali “opeN- 
Baroque” avakontsert. Esineb 
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, 
dirigent Andres Mustonen. Solis
tid: Michala Petri (plokkflööt, 
Taani), Michel Lethiec (klarnet, 
Prantsusmaa), Araks Davtjan 
(sopran, Armeenia). Kavas: 
Glinka, Mozart, Rossini, Vivaldi, 
Ravel.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194x268 mm) 2700,- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680, 051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500,- Logo ja/või foto kasutamine 5 0 - Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800,- Rekiaamteksti rida 10 - te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07 375 440 1/12 lk (92 x 64 mm) 500,- Kuulutuse rida 5,- laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 Keeletoimetaja Marika Kullamaa http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44 x 64 mm) 250,- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

http://www.ut.ee/fleng
http://www.ut.ee/Raamatupood
http://www.mahayana.ee
http://www.ut.ee/REAM/
http://haldjas.folklore.ee/
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
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Jaak Aaviksoo on seni 
ainuke rektorikandidaat
Eile hommikuks oli rektori
kandidaat Jaak Aaviksood 
toetanud viis teaduskonda.

Esimesena esitas praeguse 
rektori kandidatuuri matemaa- 
tika-informaatikateaduskond. 
Teda on toetanud veel filosoo
fia-, füüsika-keemia-, majan
dus-ja õigusteaduskond.

Senise rektori kandidatuuri 
ülesseadmist põhjendab füüsi- 
ka-keemiateaduskonna dekaan 
prof Jaak Järv järgmiselt: 
“Kuna Eestis puudub selgelt ta
jutav haridus-ja teaduspoliitika 
ja ka parteide programmid on 
selles osas kidakeelsed, segased 
ja ignoreerivad probleemi, siis 
on hea, kui vähemalt Tartu Üli

kooli juhib selge visiooniga juht. 
Aaviksoo on kindlasti selline ini
mene, keda võib selgete arusaa
mistega hariduspoliitikuks pi
dada”.

Praegune rektor prof Jaak 
Aaviksoo teatas oma nõusole
kust kandideerida rektoriks ka 
järgmiseks perioodiks Tartu Üli
kooli nõukogu 2002. aasta 
augustikuu istungil.

Rektorikandidaate võib vali
miskomisjonile esitada kuni 5. 
veebruarini kella 17ni.

Valimised toimuvad 28. veeb
ruaril.

Rektori valimiste kord ja reg
lement:

www.ut.ee/valimised.php.
ш л

Uliõpilasesindus teeb 
uue arengukava
Liis K ängsepp
TÜ Üliõpilasesinduse 
teabetoimkonna liige

TÜ Üliõpilasesindus arutas 
eelmisel nädalavahetusel 
oma uut arengukava.

Kõige olulisemaks prioritee
diks seati koostöö EÜLiga, et ta
gada tudengitele sotsiaal-ja õp- 
petoetused. „Esindus soovib, et 
tudeng ei peaks muretsema 
oma majandusliku seisu pärast, 
vaid saaks keskenduda õppimi
sele," märkis esinduse esimees 
Madis Tõns.

Lisaks peab esindus oluliseks 
ühiselamute üüri alandamist 
ning ootab ülikoolilt arvutiklas
side arendamist ja õppekvali- 
teedi tagamist.

Mitteametiikul koosolekul 
arutleti ka esinduse valimisees- 
kirja muutmist, kuna praegu on 
esinduse üks suurimaid prob
leeme nõrk järjepidevus.

Tugeva järjepidevuse loomi
sele aitaks kaasa TTÜle sarnase 
valimissüsteemi sisseviimine, 
kus tudeng saab soovi korral 
võimaluse tegutseda esinduses 
kaks aastat.

Oluliseks peeti ka tudengite 
valimisaktiivsuse kasvatamist: 
„Esindus on täpselt nii tugev, 
kui palju on tema taga tuden
geid. Et nende tudengite arvu 
suurendada, tuleb kindlasti pa
randada esinduse väliskommu- 
nikatsiooni ja tudengitele oma 
tegemistest rohkem rääkida,“ 
ütles Tõns.

Matemaatika-informaatikateaduskonna vanemadnii?iist- 
raator Jaan Ehasalu on uute arvutitega rahul, v a r j e  s o o t a k

Eesti ülikoolide üks 
moodsaim arvutiklass
Illa r i Lään

Täna kell 15 avab rektor prof 
Jaak Aaviksoo matemaati- 
ka-inform aatikateaduskon- 
na uues õppehoones Eesti 
ülikoolide ühe moodsaima 
arvutiklassi.

Suni tööjaamade kaasaegses 
arvutiklassis on 25 arvutit, uue 
arvutustehnika kogumaksu
mus on üle 1,3 miljoni krooni. 
Lisaks tudengitele mõeldud 
ldassi arvutitele on kolm uut 
tööjaama ka õppejõudude ja 
teadurite käsutuses.

Uue ja modernse arvutiklassi 
avamiseks andsid ühise panuse 
Sun Microsystems, kes kinkis
12 tööjaama oma akadeemilise

initsiatiivi projekti raames, Sun 
Microsystems esindaja Eestis ja 
Microlink Süsteemid, kes kor
raldas arvutite tolliformaalsu- 
sed ning arvutite ülespaneku. 
Eesti Infotehnoloogia Sihtasu
tus (EITSA) toetas Tiigriiilikooli 
projekti raames koos ülikooliga 
16 tööjaama ostu.

Arvutiklassi avamisel osale
vad ka EITSA juhatuse esimees 
Toomas Sõmera, EITSA juhatu
se liige ja Tiigriiilikooli prog
ramminõukogu esimees Indrek 
Reimand, Microlink Süsteemid 
juhatuse liige Karel Kannel jt.

Järgmisel reedel toimub ma- 
temaatika-informaatikateadiis- 
konna uue maja pidulik avami
ne.

Coimbra Grupi eelmise aasta üldkogu peeti Leuveni Ülikoolis Belgias. Sel aastal on 
võõrustajaks Granada Ülikool. c o im b r a  g r u p p

•  •

TU võeti mainekasse 
ülikoolide ühendusse
Teadusülikoole ühendav Coimbra Grupp 
arendab liikmete kultuuri -  ja  haridussidemeid
Jaak A av iksoo
TÜ rektor

Head ülikoolipere liikmed, 
Coimbra Grupi korraldava 
komitee esimees Antonio 
Savini teatab oma 10. jaa
nuari kirjas, et kõigi liikmete 
poolthäältega kiideti heaks 
Tartu Ülikooli kandidatuur.

Meie ametlik liikmeks vastu
võtmine leiab aset Coimbra 
Grupi selleaastasel üldkogul, 
mis toimub 23.-26. aprillini 
Granadas. See on vaieldamatu 
tunnustus meie kõigi tööle ja 
Tartu Ülikooli nimele.

Euroopa tulevik on ilmselt ti
hedas koostöös ja ülikoolid pole 
siin erandiks, vahest isegi selle 
protsessi liidriteks. Koostöö on 
ühtlasi ka konkurents ja Tartu 
Ülikoolil on kindel soov selles 
konkurentsis teadusülikoolina 
püsima jääda ning areneda.

Selle eesmärgi nimel ja mõis
tes, et tänapäeva maailmas pole 
püsimajäämine mõeldav osale
miseta koostöövõrgustikes, esi
tas Tartu Ülikool veidi enam kui 
aasta tagasi taotluse saada 
Coimbra Grupi liikmeks.

Väärikad partnerid
üksteisele ja poliitikutele

Coimbra Grupi idee pärineb 
aastast 1985, kui Belgia juhti
vas, Leuveni Katoliiklikus Üli
koolis kohtusid 12 vanast üli
koolilinnast pärit olevate üli
koolide esindajad.

Kohtumise eesmärk oli üli
koolidevaheliste kultuuri-ja ha- 
ridussuhete arendamine ja tu
gevdamine. Leiti, et selle kõrval 
oleks viljakas arendada ühist 
teadustegevust ning alustada 
eelkõige teadlas-ja üliõpilasva
hetust (selle idee sisukus on 
saanud kinnitust hilisema 
Euroopa Liidu ERASMUS- 
programmi loomisega).

Coimbra Grupi liikmete arv ei 
ole suur, mis võimaldab arenda
da ladusat koostööd nii rektori
te, teadlaste kui ka ametnike
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Peatselt ilmuval plakatil 
on koha Euroopa tipp- 
ülikoolide seas leidnud ka 
Tartu Ülikool.

tasemel. Akadeemiliste kontak
tide loomine on lihtsam ja 
ühenduse sisestruktuur või
maldab kiiret infovahetust, mis 
on eriti efektiivne, leidmaks 
partnereid Euroopa Liidu prog
rammide raames.

Euroopa tasandi] on Coimbra 
Grupp aastate jooksul pälvinud 
austusväärse staatuse ning ku
junenud oluliseks diskussiooni- 
partneriks ka Euroopa Komisjo
nile.

Coimbra Grupp on Euroopa 
Ülikoolide Assotsiatsiooni 
(EUA) kõival teine organisat
sioon, millesse kuulumine või
maldab Tartu Ülikoolil osa võtta 
ka kõrgetasemelistest teadus- 
ja hariduspoliitika aruteludest 
ning tegevussuundade välja
töötamisest.

Oluline samm 
ülikooli arengus

Vaieldamatult on Tartu Ülikooli
le edaspidi kasuks see, et 
Coimbra Grupil on Brüsselis 
oma büroo, mille kaudu liigub 
oluline hulk operatiivset infor
matsiooni.

Coimbra Grupi selle aasta ap
rillis Granada Ülikoolis toimuva 
üldkogu järel tuleb meil valida

C O I M B R A  G R U P P I
K U U L U V A D
Ü L I K O O L I D :

Ärhus (Taani),
Barcelona (Hispaania), 
Bergen (Norra),
Bologna (Itaalia),
Bristol (Suurbritannia), 
Budapest (Ungari), 
Cambridge (Suurbritannia), 
Coimbra (Portugal),
Dublin (Iirimaa),
Edinburgh (Suurbritannia), 
Galway (Iirimaa),
Genf (Šveits),
Göttingen (Saksamaa), 
Granada (Hispaania),
Graz (Austria),
Groningen (Holland), 
Heidelberg (Saksamaa),
Jena (Saksamaa),
Kraköw (Poola),
Leiden (Holland),
Leuven (Belgia),
Louvain (Belgia),
Lyon (Prantsusmaa), 
Montpellier l-lll 

(Prantsusmaa),
Oxford (Suurbritannia), 
Padova (Itaalia),
Pavia (Itaalia),
Poitiers (Prantsusmaa),
Praha (Tšehhi),
Salamanca (Hispaania),
Siena (Itaalia),
Tartu (Eesti),
Thessaloniki (Kreeka) 
Turu/Äbo (Soome),
Uppsala (Rootsi),
Würzburg (Saksamaa).

Kontakt:
www.coimbra-group.be
cguniv@coimbra-group.be

ka oma esindajad selle ülikooli
de võrgustiku töögruppidesse.

Olen veendunud, et Tartu 
Ülikool on astunud olulise sam
mu oma arengus, selle sammu 
pikkus oleneb aga eelkõige sel
lest, millise sisuga suudame me 
täita uued võimalused.

Edukat koostööd kõigile!

T A N A  L E H E S

Intervjuu
H aridus -  ja  teadus- 
m inister M ailis  
R a n d  räägib kõrg
haridusest Euro
liidu  lävepakul 
LK з

Anton Hansen 
Tammsaare 125
LK 2

TÜ tudengid 
ERASMUSe 
programmis
LK 2

U U D I S E D

Täna TÜ nõukogus
Täna hommikupoolikul alanud 
TÜ nõukogus annab ülikooli 
tööle hinnangu ülikooli kura
toorium, valitakse mitu profes
sorit ja asutuse juhatajat (kat- 
sekoja direktoriks kandideerib 
direktori kt dots, PhD Ivo Leito 
ning Euroopa kolledži direkto
riks praegune direktor, PhD 
Michael Gallagher ja Eesti ter- 
vishoiuprojekti analüütik, PhD 
Luule Sakkeus).

Kavas on otsustada ülikooli 
osalemine Cresco Tehnoloogia 
ASi asutamisel, kinnitada nõu
kogu tööplaan, rektori valimis
kogu nimekiri jt küsimused.

Valitakse uusi 
professoreid
Tänasel nõukogu istungil on ka
vas valida 17 professorit. Prae
gu professori ametikohal tööta
vatest professoritest kandidee
rivad Kalle Kasemaa, Enn 
Seppet, Aavo-Valdur Mikelsaar, 
Peep Veski, Haldur Õim, Tiit- 
Rein Viitso, Ülo Valk, Jüri Kär
ner, Vahur Ööpik, Mait Miljan ja 
Mart Sõrg.

Bioinformaatika professoriks 
kandideerivad Eesti Biokeskuse 
vanemteadur, PhD Maido 
Remm ja sama asutuse teadur, 
PhD Jaak Vilo, keemilise füüsika 
professoriks dots, keem-knd 
Peeter Burk, bioorgaanilise kee
mia professoriks dots, med-dr, 
keem-knd Ago Rinken, juhtimi
se professoriks, dots, maj-dr 
Maaja Vadi ja majandusarves
tuse professoriks dots, maj-knd 
Toomas Haldma, intellektuaal
se omandi õiguse professoriks 
erakorraline prof Heiki Pisuke.

Töötervishoiu 
sümpoosion
Täna algab Biomeedikumis III 
rahvusvaheline töötervishoiu 
sümpoosion “Töötervishoid 21: 
kuhu lähed, Eestimaa?” Üks 
arutlusteemasid on ka riskiana- 
lüüs.

TÜ tervishoiu instituudi va
nemassistendi Argo Sooni sõ
nul on töötajate vaimne pinge 
seda suurem, mida ebasood
sam on töökeskkonna psühho
kliima. “Taolises olukorras kao
tab nii töötaja kui tööandja. Olu
korra lahendamiseks peab välja 
selgitama põhjused ning need 
kõrvaldama. Metoodika, mis 
aitab leida probleemide põhjusi 
ja otsida teid nende kõrvalda
miseks, ongi riskianalüüs.”

http://www.ut.ee/valimised.php
http://www.coimbra-group.be
mailto:cguniv@coimbra-group.be
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Narva mnt 25 
ühiselamus 
lammutustööd
Ühiselamus Narva mnt 25 käi
vad praegu lammutustööd ning 
on alustatud kergväliseina kar
kassi ehitust.

Tartu Üliõpilasküla direktori 
Heiki Pageli sõnul kaovad sellel 
hoonel ära rõdud ning välissein 
nihkub praeguse rõdu piirdes
se. “Sellega saame juurde tuba
de pinda. Hoonesse tulevad ka- 
hetoalised korterid neljale ini
mesele.” Ühes korteris on kaks 
tuba, väike kööginurk, dušš ja 
WC. On ka mõned ühekohali
sed toad. Renoveerimine on 
planeeritud lõpetada nii, et ma
jutamisega saaks alustada 1. 
septembril.

Narva 25 renoveerimise rii
gihanke võitis AS Ehitusfirma 
Rand ja Tuulberg, kes esitas kõi
ge odavama pakkumise.

TÜ molekulaarse 
ja kliinilise 
meditsiini keskus
TÜ nõukogu otsustas asutada 
arstiteaduskonna juurde mole
kulaarse ja kliinilise meditsiini 
keskuse.

See on interdistsiplinaarne 
üksus, mille eesmärk on läbi viia 
uurimistööd ja innovatiivset 
arendustegevust ning aidata 
parandada molekulaarse ja klii
nilise meditsiini doktoriõpet.

Keskus koosneb bioenergee
tika, biokeemia, immunoloogia, 
inimesegeneetika, lasteneuro- 
loogia, mikrobioloogia, neuro
farmakoloogia, neurofüsioloo- 
gia, neuroloogia ja psühhiaatria 
uurimisrühmadest.

Keskus arendab rahvusvahe
list koostööd tipptasemel uuri
miskeskustega ning organisee
rib teadlaste ja doktorantide 
rahvusvahelist vahetust; aren
dab sidemeid ettevõtetega (äri
ühingud, sh spin-off-üunad), 
et rakendada oma teadustöö 
uurimistulemusi.

Rändnäitus “Ära 
osta nende elu!”
TÜ Raamatukogu III korruse 
kaktuste fuajees on 9. veebrua
rini avatud rändnäitus “Ära 
osta nende elu!”.

Näitus avab pildi ülemaailm
se kaubanduse, sealhulgas sala
kaubanduse ohtlikust mõjust 
looduslikele looma- ja taimelii
kidele, mis on viinud paljud lii
gid väljasuremiseni. Näituse 
väljapanek põhineb rahvusva
helisel CITESi konventsioonil.

Kolmapäeval, 5. veebruaril 
kell 13 antakse lühiülevaade 
sellest, millised liigid on väljasu
remisohus ja millised piirangud 
on nendega kauplemisel. Pla- 
katinäitusele lisaks saab näha 
ka dramaatilist pilti loomadest 
valmistatud konfiskeeritud 
esemetest.

Näituse eesmärk on teadvus
tada, mida tuleks kaaluda ostes 
välisreisil loodusliku suveniiri 
või lemmiklooma.

EPMÜ üliõpilaste 
fotonäitus
Raamatukogu kohviku fuajees 
saab näha üliõpilaste fotonäi
tust “Kes otsib, see leiab”. Näi
tus kajastab Tartu ja selle lähi
ümbruse kui elamiskeskkonna 
plusse ja miinuseid üliõpilaste 
vaatevinklist. Näitusel osalevad 
EPMÜ keskkonnakaitse ja 
maastikuarhitektuuri eriala üli
õpilased.

Eksponeeritavate tööde ju
hendaja on Tartu Kõrgema 
Kunstikooli fotograafia osakon
na juhataja Vallo Kalamees.

Igihaljas (modernistlik) Tammsaare
Eile möödus 125 aastat kirjanik Anton Hansen Tammsaare (1878-1940) sünnist
Rein V eidem ann
TÜ professor

Tammsaare enesestmõis
tetav kuulumine nii meie kir- 
janduskaanoni keskmesse 
kui ka rahvusteadvusse võib 
osutuda lõksuks. Lähem 
uurimine seab meid sageli 
nõutuse ette. Tunnetame 
klassiku haaramatust.

Tammsaare on eestlastele 
peaaegu sama, mis inglastele 
Shakespeare või sakslastele 
Goethe, emaneeruv monu
ment, mis põlvkonniti sünnib 
ikka uuesti ja uuesti.

Pikka aega liigitus Tammsaa
re loomingu-enamus eesti rea
lismi tähtteoste hulka. Kammit
setud Tuglasest, kes modernis
mi mõistet vältis, ja „sotsialisdi- 
ku realismi" dogmadest ei osa
tud või ka ei tahetud näha 
Tammsaaret tegelikult euroopa 
modernismi peavoolu Eesti
poolse esindajana. Uusim „Eesti 
kirjanduslugu" (2000) on seda 
siiski tunnistamas, võib-olla ise
gi pisut ülepingutatult.

Eesti realismist 
modernismi

Hileb nõustuda Ele Süvalepa
ga, et “Eesti kirjandusuurijad ei 
ole seda /modernismi/ mõistet 
eriti armastanud”. Süvalep kü
sib mõne aasta eest õigustatult, 
kas eesti kirjandusel on üldse 
modernismiga pistmist, viida
tes Tiit Hennostele, kelle 20. 
sajandi eesti kirjanduskäsitluse 
“Hüpped modernismi poole” 
põhijärelduseks olevat see, et 
“eesti kirjanduses, eriti sajandi 
alguspoolel, puudub selgelt jäl
gitav modemistiik arengujoon 
ja esinevad vaid üksikud “hüp
ped” modernismi suunas”. Siis
ki õnnestub Ele Süvalepal 
veenda, et see, mida eesti kir
jandusloos on kanooniliselt võe
tud kokku “uusromantismiga”, 
on vaadeldav ka varajase mo
dernismina.

“Noor-Eesti” kogemust kok
ku võtvas ja üldistavas käsitlu
ses, mis kannab sümptomaati
list pealkirja “Moodse kirjandu
se algus Eestis” (1935) seob 
Tuglas seda 1896. aastai ilmu
nud Eduard Vilde romaaniga 
“Külmale maale”. Selle kriitilise 
realismi “küpsema esinemise 
ajalugu” sissejuhatava romaani

Anton Hansen Tammsaare Tartus 1938. aastal ja  tema “Tõe ja õiguse” I  osa käsikirja esimene lehekülg.

Tam m saare on nagu igihaljas puu, mille 
alt leiab varju igal aastaajal, ja  allikas, 
mille juurde alati naasta.
lõpus on stseen, kus välk lööb 
ootamatult põlema kiriku ja 
uhke linnamaja, millest lugeja 
Tuglase arvates võis välja luge
da autori kriitilise hoiaku aval
damist läbi sümboolse akti.

Uue algus

Tuglase süsteemi mahub ka 
Tammsaare, kes küll ise “Noor- 
Eestist” distantseerus, kuigi 
käis oma loomingulise tee hakul 
läbi uusromantismi kooli. 1918 
ilmunud essees “А. H. Tamm
saare” leiab siiski Tuglas, et 
Tammsaare pole olnud uue 
omandamisel piisavalt järjekin
del. On huvitav, et see, mida 
Tuglas Tammsaarele ette hei
dab, nn targutamist, saabki 
Tammsaare käekirja olemusli
kuks jooneks. Niisamuti teinegi 
tähelepanek, milles Tuglas taas 
leiab puuduse olevat. Tamm
saare pakkuvat “õigupoolest 
ainult hingeelulisi paradokse 
ega mitte probleeme”, tema

“toodangus ei kanna inimene 
igakord mõtet, vaid paradoks 
kannab inimest”. Hiljem selgub
ki, et just “paradoks” teebki 
Tammsaarest Tammsaare.

Tammsaarel on “Noor-Ees- 
tist” oma ettekujutus. Kolm aas
tat enne Tuglase kirjutatud 
Tammsaare-portreed, 1915 
kirjutab Tammsaare artiklis 
“Keelest ja luulest”: “Noortel ki
beleb midagi uut rinnas ja nad 
katsuvad sellest teistele usku- 
mapanevalt teatada. Aga uuest 
rääkida on raske, temale kuju 
anda peaaegu võimata. Uue al
gus peitub sealpool teadvuse 
läve, hõljub mingisuguses müs
tilises unistuste udus ja nõnda 
laduvad noored arvamisele, et 
udusest ainult uduse keele ja 
uduste kujudega aimu võib 
anda”.

Tammsaare modernism läh
tub plastilisest elukujutusest, 
milles elu enda faktid toovad 
esile juhuse ja paratamatuse,

lõpliku ja igavikulise vastassei
su. Tammsaare taotlus on luua 
“fatamorgaanalise plastilikku- 
sega kujud, mis aastasajad ela
vaks jäävad”. Nad esindavad 
Tammsaare sõnul kõrgemas 
mõttes realismi, isegi sümbolis
mi, seda, mille kohta Tammsaa
re kasutab Goethe määratlust 
ühest kirjast Carl Ernst Schu- 
barthile: “Alles, was geschieht, 
ist Symbol”.

Kas metarealism?

Tänases kirjandusteoreetilises 
keeles võiksime selles näha me- 
tarealismi, see on niisugust elu- 
kujutuslikku meetodit, mis pür
gib ühelt poolt oma psühholoo
gilise sügavuse ja panoraamsu- 
sega piirväärtuse poole, teisalt 
aga ka eneseületuse poole läbi 
iroonia ja paradoksi, mis otse
kui tühistaks kujutatava tege
likkuse mõttekuse. Metarealism 
on ühelt poolt tegelikkuse tä
henduse mitmekordistamine, 
teiselt poolt tühjendamine.

Nii muutub ka mõistetavaks 
Tammsaare kogu metodoloogi
line kaskaad, mida Jaan Kross 
on iseloomustanud kui laadilist 
mitmepalgelisust. Nii muutub

ka mõistetavaks, miks Tamm
saare tõlkija ja üks säravamaid 
uurijaid Friedrich Scholz on 
pealkirjastanud ühe oma 
Tammsaare-uurimustest “An
ton Hansen Tammsaare (1878
-  1940). Eesti proosa realismi 
ja modernismi vahepeal”.

Euroopa modernismi suhtes 
marginaalne eesti modernism 
toimib väljakutsena sellesama 
Euroopa kirjanduse suhtes ja 
Tammsaare loomingus leidis 
see väljakutse kõige võimsama 
ja tunnuslikuma kehastuse. 
“Põrgupõhja uut Vanapaganat” 
pole põhjust pidada ainult 
Tammsaare loomingu apoteoo
siks, see on ka eesti modernismi 
tähtteos. See on nii metarea
lism kui ka sümbolism, aga sel
les on ka maagilise realismi et
tekuulutust. Siin jõuab Tamm
saare “lõpuks tõdedeni, mis 
kehtivad kogu inimkonna koh
ta”, on kirjutanud Elem Treier.

Tammsaare ja eesti moder
nismi erilisus ootab veel avasta
mist. Sest Tammsaare on nagu 
igihaljas puu, mille alt leiab var
ju igal aastaajal. Aga ta on ka 
allikas, mille juurde leiab alati 
põhjust naasta.

Avati suurkirjaniku juubelinäitus
S irje  M ad isson
TÜ Raamatukogu 
raamatukoguhoidja

Eile avati ülikooli humani
taarraamatukogus Anton 
Hansen Tammsaarele pü
hendatud näitus.

Avamisel rääkis kirjandus
teadlane Sirje Olesk Tammsaa
rest kui kirjanikust ja inimesest.

Raamatute, fotode ning do
kumentide vahendusel saab 
ülevaate kirjaniku tähtsamatest 
elu-ja loomeperioodidest.

Ühtlasi tuletab näitus meel
de, et inimene, kelle teoseid on 
emakeeles välja antud üle mil
joni eksemplari, kellele rahvas 
juba elu ajal monumendi püsti
tas ning kes oli esimene eestla
ne, kelle juubelit, 100. sünni
aastapäeva, tähistati ülemaa
ilmselt UNESCO kaudu, oli ka 
Tartu Ülikooli kasvandik.

Ta kirjutas küpse 29aastase 
mehena vastuvõtuavalduse üli
kooli õigusteaduskonda. Algul 
sai ta vabakuulajaks üliõpilase 
õigustega, pärast ladina keele

eksami sooritamist immatriku- 
leeriti 1908. aasta algul täie
õiguslikuks üliõpilaseks,

Peale õigusteaduse tundis 
Tammsaare suurt huvi majan
dusteaduste, ajaloo ning eriti 
keelte vastu. Oma eelmistest 
koolidest oli tulevane aktiivne 
tõlkija kaasa toonud perfektse 
vene keele oskuse, ülikoolis 
täiendas ta end saksa, inglise ja 
prantsuse keeles.

Varsti pärast ülikooli astumist 
liitus Tammsaare vastasutatud 
üliõpilasseltsiga Ühendus, 
kuhu oli koondunud radikaal
semate vaadetega tudengkond. 
See oli ka ainus organisatsioon, 
mille tööst muidu seltskondli
kust elust veidi kõrval seisev 
kirjanik elu jooksul aktiivselt 
osa võttis.

1908-1909 esitas ta seltsi 
koosolekutel kirjanduslikud re
feraadid “Uuemad voolud kir
janduses”, “Tolstoist”, “Üliini
mesest”. Paaril korral olid kõne 
all ka tema enda teosed, kuigi, 
nagu kaasaegsed meenutavad, 
ei meeldinud talle eriti oma töö

dest rääkida.
Noor-Eesti tuntumatest ni

medest suhtles ta tihedamini 
vaid Bernhard Lindega. Linde 
meenutab oma käsikirjalises 
teoses “А. H. Tammsaare oma 
elu tões ja õiguses”, et ülikooli
ajal luges Tammsaare palju ilu
kirjandust, kirjandusloolist 
ning filosoofilist kirjandust, 
hankides seda nii ülikooli raa
matukogust kui ka erakogu
dest. Linde käest laenatud raa
matud olevat ta alati tagasi too
nud paberisse pakitult ja nööri
ga kinniseotult. Selline raama
tute hoolikas kohtlemine iseloo
mustanud kirjanikku elu lõpu
ni.

Lisaks publitsistikale ilmus 
Tammsaarelt ülikooliajal kolm 
haritlasnovelli -  “Pikad sam
mud” (1908), “Noored hinged” 
(1909) ja “Üle piiri” (1910), 
millest kaks esimest said Eesti 
Kirjanduse Seltsi auhinna.

Ägenenud tiisikus katkestas 
mõneks ajate kirjandusliku te
gevuse, poolelijäänud riigieksa
mid jäidki sooritamata.

А* H* TAMMSAARE
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Mailis Rand: Oluline 
on rahvusvahelisus

T ehnoloogiainstituudi 
hoone fassaad
Illa r i Lään

Tehnoloogiainstituudi tule
vase hoone fassaadi re
konstrueerimise ideelahen- 
di leidmise arhitektuurikon
kursi võitsid Uku Põllumaa 
ja Mart Ader arhitektuuribü
roost Siim&Põllumaa.

TÜ haldusdirektori Riho 
Illaku sõnul kujuneb aastaid 
tühjana seisnud ja rahvasuus 
tondilossiks nimetatud hoonest 
Nooruse 1 ülikooli areneva tea- 
duslinnaku märkimisväärne 
täiendus. Seniste varemete 
asemele tulev tehnoloogiainsti
tuudi innovaatiline kompleks 
sobib oma kujunduselt ja väli-

Ülikooli kuituuriklubi korral
das 28. jaanuaril EPMÜ endi
ses klubis Veski t 6 talgud.

Ülikooli kevadpäevade pro
jektijuhi Taimi Silla sõnul kor
rastati teise korruse ruume. 
“Hoone on tagastatud Tartu 
Ülikoolile ja enne kui sellest ma
jast saab akadeemiline klubi, te
hakse ruumid kasutamiskõlbli-

Aili Arvi
TÜ Õpetajate Seminari 
klassiõpetaja eriala 3. aasta 
üliõpilane

Detsembris õnnestus neljal 
TÜ Õpetajate Seminari tu
dengil Aili Arvil, Ela Vaaksil, 
Kadi Nahal ja Kati Lillemet
sal osa võtta ELi ERASMUS- 
programmist “N-large: open 
doors to a broader european 
dimension”.

Programmi teemad olid ELi 
laienemine, eri maade arvamu
sed, ELi seos haridusega ja en
nekõike õpetaja koolitusega.

Arvasime, et see on poliitiku
te pärusmaa, kuid meile tõesta
ti vastupidist. Õpetaja peab ole
ma avatud kõigele.

Programm koosnes kahest 
osast. Kõigepealt tutvustati 
Euroopa Liidu ajalugu, eesmär
ke, põhimõtteid, saavutusi. Tut
vusime ELiga seonduvate asu
tuste ja ametnikega. Kuulasime 
ettekandeid, osalesime projek
tides, uurisime ja õppisime. 
Kuna osavõtvate riikide hulgas

muselt lähedal asuva Bio- 
meedikumiga ning muudab 
oluliselt senist Veeriku linnaosa 
pilti.

Hoone fassaadide rekonst
rueerimise konkursi võitjale 
määrati preemia 15 000 kr, 
võitnud töö järgi vormistatakse 
rekonstrueerimisprojekti fas
saadid.

Parima töö valis välja žürii, 
mille esimees on TÜ viroloogia- 
professor, tehnoloogiainstituu
di direktor Mart Ustav.

Konkursi eesmärk oli saada 
rekonstrueeritava hoone fas
saadide huvitav ja atraktiivne 
lahendus. Kokku laekus neli 
tööd.

kuks tudengikoliektiividele,” 
üties Taimi Sild. Nii saavad neid 
ruume kasutama hakata Tartu 
Üliõpilasteater ning ülikooli 
koorid ja ansamblid, kuna Tartu 
Üliõpilasmajas Kalevi tänavas 
on kitsas.

Kuituuriklubi on tudengite 
vabatahtlik ühendus, kes kor
raldab ka kevad-ja sügispäevi.

olid enamikus kandidaatriigid, 
oli üllatav kogeda, et kartused 
ja ootused on samad.

Programmi teine pool hõlmas 
ennekõike Viini esinduslikuma
te koolide külastamist. Nägime 
professionaalsust, avatust, sõb
ralikkust ning mitmekülgseid 
võimalusi. Need olid koolid, kus 
tahaks õpetada ka ise.

Kõige erakordsem oli külas
käik nn Euroopa Keskkooli, kus 
õpivad 22 rahvusest lapsed. 
Kooli eesmärk on kasvatada tu
levasi eurooplasi, kelle teadmis
te pagasis on mitu keelt ning 
teadmisi Euroopast ja maail
mast. Need on noored, kes ela
vad sadu kilomeetreid eemal 
oma kodust, kuid keda õpeta
takse truuks jääma oma kultuu
rile ning samas avatuks maail
male.

Kogu programm oli meie 
jaoks pöörane, uudne, õpedik ja 
kadestamapanev.

Osa võtsid veel Rumeenia, 
Poola, Ungari, Kreeka, Saksa
maa, Tšehhi, Belgia ja Austria 
üliõpilased.

K ristjan  K aljund

Haridus- ja teadusminister 
Mailis Rand peab tudengiva- 
hetuse kõrval oluliseks ka 
õppejõudude vahetust, kes 
praegu arenevad tihti vaid 
ühe ülikooli piires.

Nurin kõrghariduse alara- 
hastamise kohta on asendu
mas seisukohtadega, et olu
kord on kriitiline. Kuivõrd 
tõenäoliseks peate haridusele 
soodsa lahenduse leidmist 
ning milline võiks see olla?

Avalik-õiguslike ülikoolide 
õppekulude suurendamine toi
mub 2001. aasta juunis heaks 
kiidetud kõrgharidusreformi 
kava järgi. Aastail 2002-2005 
suurenevad avalik-õiguslike 
ülikoolide õppekulud 18% võr
ra, 615,9 miljonilt 727,3 miljo
nile. Seega ei saa rääkida aka
deemilise kõrghariduse alara- 
hastamisest, sest nimetatud 
tempo osas oleme enne valitsu
ses reformikava kinnitamist 
kokku leppinud rektorite nõu
koguga.

Alafinantseeritud on ka tea
dus. Kas topeltnimega minis
teerium hariduse j a/või tea
duse eest seismisel iseendaga 
vastuollu ei satu?

Ei usu, et siin vastuolu tekib.
Teaduse ja arendustegevuse 

riigieelarvelisel rahastamisel 
juhindutakse Riigikogus 2001. 
aasta lõpus heaks kiidetud tea
dus- ja arendustegevuse stra
teegiast. 2002 ja 2003 olid mi
nisteeriumi eelarves teaduse ja 
arendustegevuse finantseeri
mise kogusummad heas koos
kõlas strateegias ette nähtud 
kontrollarvudega.

Kuigi kontrollarvud on täide
tud, on probleem selles, et tege
likult vajavad teadlased roh
kem. Valus küsimus on teaduse 
infrastruktuuri (sh seadmete) 
kaasajastamine, mis kahjuks 
teadusstrateegia kontrollarvu
de raamidesse ei mahu. Nii on 
ministeerium astunud samme 
teaduse tippkeskuste infra
struktuuri uuendamise kulude 
osaliseks katmiseks struktuuri- 
fondide arvelt.

Milliseid samme astub uue 
nimega ministeerium teadla
se prestiiži tõstmiseks Eestis?

Mis puudutab uut nime, siis 
olgem ausad, teadlase prestiiž 
üldsuse silmis tõuseb mõnevõr
ra ka ministeeriumi ümberni
metamisega.

Teadlaste prestiiži tõstmiseks 
ühiskonnas rahastab ministee
rium riiklike teaduspreemiate 
väljaandmist (alates sellest aas
tast on preemiaid suurenda
tud), üliõpilastööde riiklikku 
konkurssi ja noorteadlaste riik
likku konkurssi. Viimane toimus 
esmakordselt eelmisel aastal 
ning selle võitjad lähevad edasi 
Euroopa Liidu noorteadlaste 
konkursile.

Teadlase prestiiž kasvab ka 
teaduse prestiiži ja populaarsu
se kasvuga. Selleks on ministee
riumil kavas koos linna ja üli
kooliga kaasa lüüa AHHAA väl
jaarendamisel.

Kuid teadlaste prestiiž sõltub 
olulise] määral ka neist endist. 
Mida lähemale teadlased end 
igapäevaelule toovad, mida sel
gemalt oma tegevust ja teaduse 
rolli tänapäeva ühiskonnas tut
vustavad, mida rohkem osale
vad ühiskonna valuprobleemi- 
de lahendamisel, seda kõrgem 
on nende prestiiž.

Ei saa rääkida  
akadeem ilise  
kõrghariduse  
alarahastam isest.

Kuidas kaasata ühiskonda 
mõjutavate otsuste tegemi
seks rohkem eksperthinnan
guid, suurendamaks otsuste 
objektiivsust ja vähenda
maks huvigruppide survet?

Valitsusstruktuurid peavad 
kaasama otsuste tegemisse roh
kem eksperte ja tellima asjako
haseid taustauuringuid. Sellis
te uuringute maht on viimasel 
ajal kasvanud. Haridus-ja tea- 
dusministeeriumi puudutavalt 
võib näiteks tuua Eesti teadus- 
ja arendustegevuse rahasta- 
missüsteemi evalveerimist
2003. aastal, mis on tellitud 
avaliku konkursi korras Man
chesteri ülikooli spetsialistidelt.

Lisaks peab oluliste otsuste 
langetamine olema läbipaistev 
ja aruteludesse peab olema 
kaasatud laiem avalikkus.

Milliseid muudatusi toob Ees
ti liitumine ELiga Eesti kõrg
hariduspoliitikasse?

Liitumisprotsessil on otsene 
mõju õppetöö korraldusele, üli
õpilastele avanevad suuremad 
võimalused veeta osa oma õpin- 
guteajast välisülikoolides jne.

Avalikkusele kannab liitumi- 
ne Bologna deklaratsiooni mär
ki, mille laiem tähendus on olu
liselt sügavam kui üleminek ka
heastmelisele õppekavade süs
teemile. Bologna protsessi tä
hendus Eestis on eelkõige õppe 
rahvusvahelistumine -  üliõpi
laste kõrval peaksime oma uk
sed avama ka õppejõududele ja 
teadlastele. Isikute vaba liiku
misega suureneb loodetavasti 
konkurents Eesti kõrgkoolide 
õppejõudude ametikohtade 
täitmisel. Loodan, et tulevikus 
on normiks mitmekesise õpe- 
tamis-ja töökogemusega õppe
jõudude valimine professori

HARIDUS- JA  TEADUSMINISTEERIUM

kohtadele, sest täna edeneb õp
pejõu karjäär liiga tihti ainult 
ühes ülikoolis. Vaja oleks roh
kem uusi mõtteid ja lähenemisi
-  see teeb teadus-ja ülikoolielu 
huvitavamaks.

Euroopa hariduse infosüs
teemide programmi Euiydice 
andmetel on Eesti tudengite 
osakaal Euroopa kõrgkoolides 
2,6% kodumaal õppivate üli
õpilaste arvust. See on võrrel
dav teistest riikidest pärit tu
dengitega. Paljud neist on õppi
misvõimalusi otsinud iseseis
valt, kasutades abiprogramme 
ning õppelaenu. ERASMUSe 
programmi kaudu sai eelmisel 
aastal välismaal õppimisvõima
luse ligikaudu 200 tudengit.

Ministeerium toetab lisaks 
ERASMUSele ka teisi ettevõt
misi, mis aitavad kaasa üliõpi
laste ja õppejõudude vahetuse
le ning uue õppejõudude põlv
konna ettevalmistamisele. Vii
masega alustasime 2002/
2003. õ-a, toetades 17 dokto
randi õpinguid välisülikoolides.

Rahvusülikool ja rahvusva
heline ülikool -  kuivõrd need 
kaks täiendavad teineteist või 
konkureerivad?

Küsiksin vastu -  kas Eestit 
rahuldab ülikool, millel pole 
rahvusvahelist kaalu? Teaduse 
arengutest, uutest mõtetest 
äralõigatuna, isoleerituna, ei 
täidaks ülikool oma ülesandeid 
Eesti maa ja rahva eest. Seetõt
tu saab vastus olla vaid üks -  
rahvusülikool peab olema rah
vusvaheline, et meie keel ja kul
tuur saaks kesta ning areneda.

See ülesanne pole loomuli
kult kerge. Piirid seab meie rah
vaarv. Ega rahagi ole piisavalt, 
et saaksime endale lubada 
suurriikidega sarnast haaret. 
Ent palju sõltub hoiakutest ja 
väärtustest, kuidas me oma iga
päevast tööd näeme ning tee
me. Loodan, et suudame koos 
ülikoolidega leida lahendusi 
nende strateegiliste valikute 
osas, mis määravad Eesti kõrg
hariduse näo Euroopas.

Kuituuriklubi talgud

Internatsionaalne 
kohtumine Viinis

U U D I S E D

Korp! Fraternitas 
Liviensise näitus
TÜ Raamatukogu teaduskirjan
duse saalide fuajees on avatud 
korporatsiooni Fraternitas 
Liviensise 85. aastapäevale 
pühendatud näitus. See hõl
mab liviensislastest kirjameeste 
ja vennaskonna enese poolt kir- 
jastatut.

Kui 75. aastapäeval astus 
vennaskond avalikkuse ette 
oma liikmete tehtud maalikuns
ti paremikuga, siis seekord ta
hab korporatsioon väljapane
kuga esideda oma vennaskon
na ridadest võrsunud kirja
meeste trükiseid ja korporat
siooni enda poolt läbi aegade 
väljaantud kirjavara.

Tuntumate liviensistest kirja
meeste, nagu Arvo Mägi, Oskar 
Luts, Eerik Kumari, Olev Hen
no, Eeda Kook jt kõrval saab 
ülevaate ka paljude teiste vilist
laste kirjaloomingust. Lisaks il- 
mestatakse väljapanekut foto
materjali ja esemeliste vaata
misväärsuste ning maalidega.

AHHAA näitus jälle 
Tallinnas
Esmaspäeval avatakse Tallin
nas taas AHHAA haridusnäi- 
tus.

“Ehkki eelmine interaktiivne 
külalisnäitus pealinnas pani 
oma uksed kinni oktoobris, ei 
tahtnud Tallinna publik šoko- 
laadilabori sulgemisega leppi
da,” ütles teaduskeskuse AH
HAA projektijuht Tiiu Sild.

Koolide tungival nõudmisel 
jätkuvad planetaariumietendu- 
sed ja laboritöö veel veebruari
kuu jooksul, samuti tutvusta
takse Kalevi muuseumis uuen
datud ekspositsiooni inimkeha 
teemadel.

Tartu kultuuri 
aasta aunimetused
Laupäeval tehakse Vanemuise 
Kontserdisaalis teatavaks Tartu 
kultuuri aasta aunimetuse saa
jad. Linnavalitsuse kultuuriosa
kond ja Tartu Kultuurkapital on 
tänuüritusele kutsunud nii 
nominendid kui tuhatkond Tar
tu kultuurielule tähtsat inimest.

Tartu Kultuurkapitali nõuko
gu esimees Hele Everaus annab 
Ilmar Venele Tartu Kultuurka
pitali aastapreemia. 14 kul
tuurkapitali stipendiumi kogu
väärtuses 80 000 kr annavad 
laureaatidele üle sihtkapitalide 
esindajad.

Tartu Ülikoolist on nominen- 
tide hulgas silmapaistvama 
loovisiku kategoorias prof Jüri 
Talvet.

Kaspar Kokk uni- 
versiaadil edukas
Üliõpilaste taliuniversiaadil 
Itaalias Tarvisios oli meeste vii
mane murdmaasuusatamise 
distants 30 km vabatehnikas.

Eesti delegatsiooni juhi Tiina 
Beljaeva sõnul oli 75 startija 
hulgas väga heas hoos TÜ tu
deng Kaspar Kokk (pildil vasa
kul), kes ühisstardist alates ei 
lasknud liidritel kaugele ette 
minna. Kokk tuli lõppkokkuvõt
tes 14. kohale.

TÜ tudeng Peeter Kümmel jäi 
48. kohale. Rada oli kurviline ja 
kiire, oli palju kukkumisi.
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Dotsent Jüri Kõre 50
Juubilar on sündinud 31. jaa
nuaril 1953 Väike-Maarjas. 
1976 lõpetas TÜ geograafina. 
Kandidaadikraadi Eesti tööjõu- 
ressursside kujunemisest ja sel
le protsessi mõjutamise võima
lustest kaitses Leningradi üli
koolis 1986.

Paralleelselt teadustööga üli
koolis on Kõre olnud siseminis
teeriumi nõunik, kus on tegel
nud migratsiooni ja rahvastiku - 
küsimustega. Teda on valitud 
kahel perioodil Tartu abilinna
peaks ning ta on Tartu Linnavo
likogu liige.

Kõre on Eesti Demograafia 
Assotsiatsiooni ja Eesti Geo
graafia Seltsi liige, olnud osali
ne mitme fondi ja komisjoni 
töös ning löönud kaasa paljudes 
projektides, mis eelkõige piir
nevad rahvastiku ja sotsiaalpo
liitiliste küsimustega. Praegu on 
pooleli koostöö Avatud Ühis
konna Instituudiga Budapestis 
ja Hollandi Omavalitsuste Lii
duga Haagis.

Jüri Kõre tänane uurimis- ja 
õpetamisvaldkond on sotsiaal
poliitika, Eesti sotsiaalpoliitika 
ajalugu, kohalikud omavalitsu
sed, linnasotsioloogia jpm. Kõre 
ise on öelnud, et õppimine bio-

loogia-geograafiateaduskonnas 
pani paika nii tööalase karjääri 
kui mõjutas ka tugevalt töö väli
seid harrastusi. Need on loo
dus, reisimine, maakodu.

Kolleegide ja tudengite hul
gas on alati pälvinud lugupida
mist Jüri Kõre hoog ja ramm 
oma plaanide teostamisel. Tihti 
oleme olnud mõne mahlaka 
nalja või seiga tunnistajaks, mis 
läbi juubilari huumoriprisma 
esitatuna on lisanud maailmale 
värvi.

Õnnitleme tänasel sünnipäe
val ning soovime sära ja jõudu!

Kolleegid

Jüri Roosaare 50
4. veebruaril tähistab oma esi
mest juubelit geograaf Jüri Roo
saare.

Huvi maateaduse vastu tõi ta 
1971. aastal ülikooli geograa- 
fiaosakonda, kus eriprogramm 
võimaldas põhiaine siduda tei
se lemmiku -  matemaatikaga. 
Kiitusega lõpetamisele järgnes 
kahe aasta pärast aspirantuur 
Moskva ülikoolis, kus ta 1982 
kaitses kandidaadiväitekirja 
poldrite geotehnosüsteemide 
modelleerimisest.

Edasi tulid töökohad meie üli
kooli geograafide juures ja ra
kendusmatemaatika laboris. 
See sattus uue valdkonna -  
geoinformaatika juurdumise 
aega. 20 aastat tagasi Käärikul 
korraldatud vastava nõupida
mise (mida peetakse selle tea
dus- ja rakendusala alguseks N 
Liidus) ja keerulise asjaajamise 
tulemusena anti Moskvast luba 
ja raha töörühma ja 1990. aas
tast geoinformaatika labori loo
miseks. Viimase etteotsa sai 
Roosaare.

Tulemuslik oli tema töö jõge
de valglate geosiisteemide mo
delleerimisel, mille eest anti 
1991 kollektiivse uurimuse 
osalisena Eesti Vabariigi teadus
preemia.

1992 loodud geoinformaati
ka ja kartograafia õppetoolis 
täitis tänane juubilar algul õp

petooli hoidja kohustusi, 1994. 
aastast töötab dotsendina. 
Tema kanda on suur osa 
geoinformaatika loengutest ja 
praktikumidest. Pikaajalised 
arvutikasutuskogemused, mis 
algasid ammu enne personaal
arvutite ilmumist, on teinud te
mast hea abimehe nii tudengi
tele kui ka kolleegidele, kes jää
vad jänni modelleerimise ning 
kaartide ja andmebaaside ühil
damisega. Ta teab “kuivõrd pal
ju andmekogumise juures ees
märk pühendab abinõu (mudel 
määrab atribuudid -  andku je
suiidid mulle andeks)” /J.R. sõ
nad ühe tema toimetatud kogu
miku sissejuhatuses/. Erudee- 
ritus ja kadestamisväärne sõ- 
naseadmisosavus teevad tema 
kirjatükid nauditavaks.

Omaaegses N Liidus võttis ta 
osa ekspeditsioonidest Siberis 
ja Kamtšatka vulkaanidel ning 
käis rasketel kategooriamatka- 
del. Linnamüjöö kõrval meeldi
vad ikka mäed, mida tunnistab 
mõni aeg tagasi üle kõrgete ku
rude sooritatud matk Himaala
jas. Eeskuju vääriv on tema 
sportlik elulaad. Loodame, et li
sanduv lumi võimaldab Tartu 
maratoni läbi sõita täies pikku
ses.

Õnnitleme!
Kolleegid 

geograafia instituudist

65

Viljar Pihl,
teadur -  5. veebruar

60

Rein Saar,
dotsent -  1. veebruar 
Rein Külm, 
meister -  5. veebruar

55

Peeter Roosimaa,
lektor - 1. veebruar 
Lea Paluvere, 
infosekretär -  3. veebruar

45

Heiki Tamm,
Archibus/FM projektijuht -  2. 
veebruar

40

Olga Kapustina,
lektor - 1. veebruar

25

Indrek Suitso,
tehnik -  2. veebruar 
Erkki Vasar,
preparaator -  5. veebruar

Õ N N I T L E M E

Vello Oja 60
4. veebruaril täitub 60. eluaasta 
molekulaar- ja rakubioloogia 
instituudi taimefüsioloogia õp
petooli vanemteadur Vello Ojal. 
Juubeli puhul ei saa üles lugeda 
suurt hulka ühiskondlikult 
tähtsaid ametiposte ega komis
jone, vaid asjaosalise elulugu on 
kulgenud üsna sirgjooneliselt 
oma töölaua taga nooremtea
durist vanemteadurini. Võima
tu oleks kedagi tituleerida maa
ilma parimaks direktoriks või 
komisjoni esimeheks, aga maa
ilma parim spetsialist mingil 
alal saab olla, ja Vello Oja on. 
Kogu oma tegevuse on ta sihi
kindlalt suunanud taimelehe 
fotosünteesi mõõtmise apara
tuuri ja metoodika täiustamise
le, olles nüüd sellel alal väljas
pool võistlust. Taimefüsioloogia 
õppetoolis tema juhtimisel loo
dud mõõtesüsteem võimaldab 
saada tulemusi, mis teistes la
borites võimatu.

Vello tehniline taip leidis aga 
ootamatud ja originaalsed la
hendused. Tema loodud me
toodika lehes lahustunud СО., 
hulga määramiseks, mis oma
korda võimaldab arvutada rak
kude pH väärtust, on gaaside 
mõõtmise tehnika tipp meie

alal. Tema loodud metakeeles 
saab aparaate panna sooritama 
keerulisi protseduure, mis mit
te ainult ei tõsta tööviljakust, 
vaid eelkõige võimaldab paika 
panna kiirelt muutuvate prot
sesside ajalise järgnevuse se
kundi murdosa täpsusega.

Vello Oja on hea näide sellest, 
kuidas kontsentreerumine 
ühele suunale võimaldab abso
luutsesse tippu jõuda. Tei*vist ja 
jõudu Sulle, Vello, veel kaue
makski kui järgnevaks viieks 
aastaks!

Taimefüsioloogia õppetooli 
kolleegide nimel

Agu Laisk

T U  R A A M A T U P O O D  S O O V I T A B

John Grisham 
Vennad 
Varrak 2002

Vendadeks nimetavad end 
kolm häbistatud kohtunikku, 
kes kannavad karistust Flori
da föderaalvanglas.

Need eri kuritegude eest 
vanglasse sattunud mehed 
kohtuvad iga päev vangla raa
matukogus ja teevad koos ja- 
lutuskäike ning mitte kogu 
nende aeg ei kulu pahategude 
üle järelemõtlemiseks ja mee
leparandamiseks. Kaugel sel
lest, enamik ajast kulub ge
niaalse rikastumisplaani viimistlemisele. Ja siis saabubki hetk, 
mil väljaspool vanglaseinu toimuvad sündmused sobivad täp
selt nende kavatsustega...

Mõnus lugemine sessijärgseks lõõgastumiseks!

TÜ liikmeskonnale 10%line 
hinnasoodustus!
Võõrkeelse kirjanduse tellimine.

Ülikooli 11
Avatud E-R 9-19, L 10-16 
www.ut.ee/Raamatupood

TÜ võtab bioloogia-geograafiateaduskonna dekanaati tööle

õppekorralduse peaspetsialisti,
kelle ülesanne on õppetöö koordineerimine teaduskonnas ja 
teiste teaduskondadega ning töö Õppeinfosüsteemiga.
Edukal kandidaadil on:
• kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad või võrreldav hari

dustase),
• hea võõrkeelteoskus (sh inglise keel),
• hea arvutioskus,
• hea koostöö-ja suhtlemisoskus.

õppekorralduse spetsialisti,
kelle ülesanne on töö õppeinfosüsteemiga, dokumentide vor
mistamine ja korrashoid ning ldientide teenindamine.
Edukal kandidaadil on:
• kõrgharidus,
• hea võõrkeelteoskus (sh inglise ja vene keel),
• hea arvutioskus,
• hea koostöö- ja suhtlemisoskus.

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus rektori ni
mele, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koo
pia hiljemalt 6. veebruaril TÜ personaliosakonda (ruum 302, 
Jakobi 4, 51014 Tartu).

Info: tel 375 145, e-post personal@ut.ee.

ACTA DIURNA
31. jaanuaril on ülikooli raamatu
kogu W. Struve 1 avatud alates 
kella 15 koristuspäeva tõttu.

KAITSMISED
10. veebruaril kell 14.15 kaitseb 
Näituse 20-212 Jaanus Ots ma
gistritööd teemal “Tsiviiltäiteme
netluse ja kohtutäituri institutsioo
ni areng pärast Eesti Vabariigi 
iseseisvuse taastamist”. Opo
nent on Ene Andresen, LLM.

LOENGUD
10. veebruaril kell 14.15 Näituse 
20 aud 203 peab esmakordselt 
dotsendi kohale kandideeriv 
õigusteaduskonna lektor dr iur 
Lasse Lehis venia legendi “ Fi- 
nantsõiguse süsteem, areng ja 
põhiprobleemid” .

KURSUSED
Lõunaeesti keel l (FLLE 00.001, 
2 AP, A). Lektor Sulev Iva. Kur
sus on mõeldud algajatele, kellel 
ei ole olnud enne lõunaeesti kee
lekujudega kokkupuutumist, 
aga ka neile, kes tahaksid oma 
oskusi parandada. Tutvustatak
se Lõuna-Eesti keelelist kujune
mist, võetakse läbi võru gram
matika olulisemad jooned, harju
tatakse võru keele hääldamist, 
lugemist ja kirjutamist. Eriti soovi
tatav neile, kes lähevad suvel Võ
rumaale murdepraktikale. Loen
gud toimuvad 24.-33. n Ülikooli 
18-139, R 8.30-10. Jätkukursus 
Lõunaeesti keel II (2 AP) toimub 
sügisel. Lisainfo: tel 375 422.

17.-27. veebruarini toimub Vene
maa Teaduste Akadeemia Aja- 
looinstituudi (Sankt-Peterburg) 
vanemteaduri, ajaloodoktor Bo
ris Kolonitski loengukursus “Teel 
kodusõja poole (Venemaa 20. 
saj alguses)" (FLVE.03.215, A,
1,5 AP). Loengutel käsitletakse

Vene impeeriumi poliitilist kriisi
20. saj algul: esimese vene revo
lutsiooni ajalugu, P. Stolõpini re
forme, Venemaa osalemist Esi
meses maailmasõjas, 1917. aas
ta Veebruarirevolutsiooni ja Ok
toobri riigipööret. Esimene loeng 
on 17.02. kell 16.15, Näituse 2, 
aud 105. Info: tel 376 352.

TEATED
6. veebruari! kell 13 toimub ava
lik loeng-seminar "Kuidas kirju
tada head projekti ja seda edu
kalt finantseerida?" Võru maava
litsuse haridusosakonna saalis. 
Lektorid Madis Saluveer ja And
rus Tasa. Info: Maris Kivistik, üli
kooli esindaja Võrumaal, tel 
(078) 68 362.

7.-8. veebruar -  I teadus- ja koo- 
lituskonverents Pärnus “Ettevõt- 
temajandus ja Euroopa Liit” .

7. veebruaril avatakse Kiira 
Kahro õlimaalide näitus Pärnu 
kolledžis.

9. veebruaril kell 10-15 toimub 
TÜ täppisteaduste kooli lahtise 
matemaatikavõistluse piirkondlik 
võistlus Kuressaares, Saaremaa 
Ühisgümnaasiumis. Info: Riia 
Nelis, ülikooli esindaja Saare
maal, tel (045) 39 839.

KONTSERT
7. veebruaril kell 19 Tartu Salemi 
kirikus festival “opeNBaroque 
2003” : “Alilo”/ halleluuja. Esine
vad Eesti Rahvusmeeskoor, Liivi 
Tammel (metsosopran) Andrew 
Gray, Raul Mikson (tenor), Alek
sander Mihhailov, Marek Lobe 
(bass), Tatjana Lepnurm (harf), 
Margus Vaht (kellamäng), Anto 
Õnnis (timpanid), dirigent Ants 
Soots. Kavas gruusia vaimulikud 
laulud, Otar Taktakiõvili “Gruusia 
ilmalikud hümnid” . Piletid 60, 
(30) kr.
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Tartu Messikeskuses messil INTELLEKTIKA 14. veebruaril

TÜ Raamatukogu korraldab messi INTELLEKTIKA 2003 raa
mes taas info-otsingu võistluse Informiin. Teema langeb messi 
üldise temaatika raamidesse, milles käsitletakse õppimist, elu
kutsevalikul töötamist ning täiendus- ja ümberõpet. Sellest 
tulenevalt ootame teaduskondadelt ja allüksustelt küsimusi, 
mis kajastaksid eelpool nimetatud märksõnu.

Kahesed võistkonnad, mis kohapeal registreerivad end TÜ 
Raamatukogu boksis, saavad täpsed juhendid osavõtuks. Võist
lusel on kaks vooru -  esimese vooru küsimustele tuleb leida 
vastused Interneti teel, kasutades messihalli arvuteid. Teises 
voorus tuleb leida küsimustele vastused kohapeal boksidest.

Osaleda saavad lisaks gümnaasiumide ja kutsekoolide õpilas
tele ning tudengitele ka magistrandid.

Küsimusi saavad esitada teaduskonnad ja allüksused tingi
musel, et küsimuste põhirõhk on edasiõppimise eeliseid kajas
tav ning tulevase elukutse valikut inspireeriv ja soodustav.

Saata kuni 6 küsimust, millest 3 eeldavad otsingut Interneti 
kaudu ja 3 boksides materjali kasutamist. Iga küsimuse juurde 
tuleb lisada ka vastus ja otsingutee Internetist.

Küsimused saata 10. veebruariks: informiin@utlib.ee.
Lisainfo: Anne Laumets, tel 375 782; 375 783.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194x268 mm) 2700- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680, 051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500- Logo ja/või foto kasutamine 50,- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800- Reklaamteksti rida 10,- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07 375 440 1/12 lk (92x64 mm) 500,- Kuulutuse rida 5.- laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 Keeletoimetaja Marika Kullamaa http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44x64 mm) 250,- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

http://www.ut.ee/Raamatupood
mailto:personal@ut.ee
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Toivo Leiger: uude majja parim sisu
Täna kell 15 avatakse matemaatika-informaatikateaduskonna uus õppehoone
V arje  S oo tak

Aastakümneid korralikke 
õppe- ja tööruume oodanud 
matemaatikud alustavad 
kevadsemestrit ülikooli kõi
ge uuemas hoones.

Eelmise aasta septembrist 
asusid matemaatikud ja infor
maatikud kunagise arvutuskes
kuse lammutatud maja asemele 
ehitatud 6-korruselisse hoo
nesse Liivi 2. Vanemuise 46 
majja jäänud dekanaat ja paar 
õppetooli on nüüd samuti ära 
kolinud.

Nädala algul hakati end sisse 
seadma jaanuaris valmis saa
nud arvutuskeskuse seinte sis
se ehitatud 4-korruselisse uude 
korpusesse.

Kahest majast kokkuehitatud 
hoone arhitekt on Jelena Belja
jeva (RTG Projektbüroo), ehitas 
firma Rand ja Tuulberg.

Väike maja

Dekaani prof Toivo Leigeri sõ
nul pole arvutuskeskuse majast 
tõesti rohkem alles kui seinad: 
“Kogu sisu on uus, esimesel kor
rusel lasime ka ühe seina maha 
lõhkuda, et tudengitel auditoo
riumi ja arvutiklassi ees vahe
aegadel rohkem ruumi oleks.” 
järgmisel kolmel korrusel on 
põhiliselt õppejõudude ja kraa
diõppurite tööruumid, igal kor
rusel 17 kabinetti, kuhu esmas
päeval parasjagu kolitigi.

Teisel korrusel paiknevad 
kahe instituudi kantseleid ja 
prodekaani kabinet, ülejäänud 
osa on matemaatika didaktika 
õppetooli päralt.

Dots Jüri Afanasjevi sõnul 
sunnib omaette ruum tööstiili 
muutma. “ Oleme aastate vältel 
kodustöötamise sisse seadnud. 
Aga uus maja on väga kena ja 
töötada on siin loomulikult pa
rem.”

Dots Lea Lepmann seab oma 
kabinetis raamatuid riiulisse ja 
räägib, et nemad töötasid va
rem kaheksakesi ühes ruumis. 
“Ülikoolis käisin põhiliselt loen
gutel ja üliõpilastega kokku saa
mas, teadustööd tegin kodus.”

Teaduskonna IT- peaspetsia
listil Marti Taremaal on see nä
dal eriti pingeline, kõik süstee

T A N A  L E H E S

Loengutega 
alustab vabade 
kunstide 
professor 
Tõnu Õnnepalu
LK 3

TÜ tudengid 
taliuniversiaadil 
Itaalias
LK 2

Tudengite kari- 
katuurivõistlus
LK 3

U U D IS E D

TÜ nõukogu valis 
professoreid
TÜ nõukogu valis 17 professo
rit, neist 12 töötas ka seni pro
fessori ametikohal.

Vana Testamendi ja semi- 
tistika professoriks valiti tagasi 
teol-dr Kalle Kasemaa, pato- 
füsioloogia professoriks phD 
Enn Seppet, inimese bioloogia 
ja geneetika professoriks biol- 
dr Aavo-Valdur Mikelsaar, ravi
mite tehnoloogia ja biofarmaat- 
sia professoriks farm-dr Peep 
Veski, üldkeeleteaduse profes
soriks filol-dr Haldur Õim, lää
nemeresoome keelte professo
riks filol-dr Tiit-Rein Viitso, ees
ti ja võrdleva rahvaluule pro
fessoriks PhD Ülo Valk, üldzoo- 
loogia professoriks biol-dr Jüri 
Kärner, spordifüsioloogia pro
fessoriks biol-knd Vahur Ööpik, 
turunduse professoriks maj- 
knd Mait Miljan, raha ja pan
ganduse professoriks maj-dr 
Mart Sõrg, intellektuaalse 
omandi õiguse professoriks 
PhD Heiki Pisuke.

Emeriitprofessoriks nimetati 
prof Jüri Tamm.

Näitus “Lätimaa ja 
Tartu Ülikool”
12. veebruaril kell 13 avatakse 
TÜ Raamatukogus näitus “Läti
maa ja Tartu Ülikool”. Enne näi
tuse algust saab konverentsi
saalis kuulata Läti Teaduste 
Akadeemia presidendi akadee
mik Janis Stradinši loengut 
“Tartu Ülikool Läti teaduse ja 
kultuuri ajaloos”.

Matemaatika-informaatikateaduskonna uues õppehoones on kasulikku pinda 5200 m2, 
suurimasse auditoorium i mahub 150 tudengit. v a r j e  s o o t a k

mid tuleb tööle saada. “Uues 
majas on vanaga võrreldes 
nõuetele vastav kaabeldus. 
Siiamaani sai kõike tehtud n-ö 
põlve otsas, nüüd luuakse süs
teemid ikkagi professionaalse 
arvutivõrgu jaoks.”

Suur maja

Kuuendal korrusel sisustab 
oma kabinetti dots Leiki Loone : 
“Matemaatikute uut maja lubati 
juba 1962. aasta aktusel, kui 
ma ülikooli astusin.” Dots Loone 
sõnul ei olegi osa matemaati
kuid ülikoolis tööl käima harju
nud -  polnud oma ruumi, mõ
nel isegi mitte oma lauda. “Tegi
me tÖÖd kodus, nüüd on nii 
mõnus tunne, et tööd saab ka 
kusagil mujal teha.”

Suure maja iga korruse täna
vapoolses nurgas on mõni üld
kasutatav ruum. Teisel korrusel 
dekanaat, kolmandal arvutitea
duse instituudi puhke- ja semi

nariruum, neljandal tudengite 
puhkeruum, kus ETV tegi ka 
kultuurisaadet OP viiendale tu
leb raamatukogu, kuuendal õp
pejõudude puhkeruum.

Mõlema maja korruste kaupa 
kokkuvõtet tehes võiks maini
da, et teisel on dekanaat, kol
mandal arvutiteaduse insti
tuut, neljandal rakendusmate
maatika, viiendal matemaatilise 
statistika, kuuendal dekaani ko- 
duinstituut, st puhta matemaa
tika instituut. Auditooriumid ja 
arvutiklassid paiknevad põhili
selt teisel ja neljandal korrusel, 
kaks suurt arvutiklassi on sokli
korrusel.

Matemaatika ja 
informaatika

Dekaani sõnul koosneb teadus
kond ühelt poolt matemaati
kast, n-ö fundamentaalteadus- 
test ja teiselt poolt informaati
kast kui väga kiiresti arenevast

teadusalast. “Informaatikaga 
alustasime päris nullist, oma 
jõu ja tarkusega oleme niikau
gele jõudnud, nagu me praegu 
oleme, muidugi oleks võinud 
materiaalne baas ammu parem 
olla.”

Teaduskond on kõige suurem 
matemaatika- ja matemaatilise 
statistika alase uurimistöö kes
kus Eestis.

Dekaan Toivo Leiger võib oma 
kolmanda ja ühtlasi viimase 
ametiaja lõpus rahul olla -  maja 
on valmis. “Uuel dekaanil esial
gu majaprobleeme jätkub -  raa
matukogu tuleb üles seada, 
rahvas ootab kärsitult esimese
le korrusele kohvikut, parklat 
on hädasti tarvis jne.”

“Raamid on olemas, nüüd on 
kindlasti lihtsam maja sisu -  
õppe- ja teadustööd täiendada, 
” selgitab Leiger.

Matemaatikute seniste tule
muste kohta märgib dekaan, et

M A T E M A A T I K A -  
I N F O R M A A T I K A -  
T E A D U S K O N D  
L I I V I  2

74 õppejõudu ja teadurit,
748 üliõpilast 

10 auditooriumi, 4 seminari
ruumi, 1 matemaatika 
didaktika õppekabinet;

5 arvutiklassi: statistika tark
vara süsteemid, Suni töö
jaamad, alternatiivtarkvara, 
vörguseadmed, suur arvuti
klass ruumis 004.

neid on sageli pärjatud EV tea
duspreemiatega -  Mati Rahula, 
Ülo Lumiste ja Eve Oja, ka täna
vu on nominent olemas.

Prodekaan dots Tiit Roosmaa 
lisab, et dots Ahto Buldas pälvis 
sügisel presidendi noore tead
lase preemia, ka üliõpilased on 
tublid, informaatikaolümpiaa
dide! on ikka auhinnalistele 
kohtadele tuldud. Hea koostöö 
on teaduskonnal Cybernetika 
AS andmeturbelabori ja keele
tehnoloogia laboriga.

“Ühiskonna tähelepanu 
koondub üha rohkem IT peale, 
noori inimesi tuleb kogu aeg 
peale, tähtis on, et nad ülikooli
ga seotuks jääksid. Nüüd me ei 
häbene enam oma arvutiklasse 
ega loengu- ja tööruume. Pea
me suutma üliõpilasi õpetada 
uusima tehnika ja tarkvara abil, 
et tööle minnes ei peaks kohe 
ümber Õppima hakkama.” ütles 
Roosmaa.

Dotsent Lea Lepmann 
sätib uues kabinetis oma 
raamatukogu.

Birute Klaas kandideerib rektoriks
Illa r i Lään

Ülikooli uueks rektoriks pür
givad senine rektor prof 
Jaak Aaviksoo ja filosoofia
teaduskonna dekaan prof 
Birute Klaas.

Prof Birute Klaasi kandida
tuuri esitas ühehäälselt TÜ Üli- 
õpilasesindus kolmapäeval, 5. 
veebruaril. Missioonitundest 
kandideerima nõustunud Biru
te Klaasi sõnul on Tartu Ülikool 
rahvusülikool ning rahvusüli- 
kooli staatus ja positsioon Eestis 
ning ühiskonnas on vaja selgeks 
rääkida.

Üliõpilasesinduse esimehe 
Madis TÕnsi sõnul on Klaas ol
nud väga tudengisõbralik de
kaan. ÜliÕpilasesindus loodab 
temast head oponenti Jaak 
Aaviksoole.

Prof Jaak Aaviksoo kandida
tuuri esitasid kuue teaduskon
na nõukogud -  esimesena ma- 
temaatika-informaatikateadus- 
kond, seejärel filosoofia-, füüsi- 
ka-keemia-, õigus- ja majandus
teaduskond ning viimasena ha-

ridusteaduskond oma nõukogu 
otsusega.

Füüsika-keemiateaduskonna 
dekaan prof Jaak Järv põhjen
dab Aaviksoo kandidatuuri esi
tamist järgmiselt: “On hea, kui 
olukorras, kus Eestis puudub 
selgelt tajutav haridus- ja tea
duspoliitika ning parteide prog
rammid on selles osas kidakeel
sed ja segased, juhib Tartu Üli
kooli selge visiooniga juht”.

Aaviksoo teatas oma nõusole
kust kandideerida rektoriks ka 
järgmiseks perioodiks TÜ nõu
kogu 2002. aasta augustikuu 
istungil.

Rektorikandidaadid esitavad 
oma valimisprogrammi teisi
päeval, 25. veebruaril kell 16 
aulas avalikul väitlusel.

Rektori valimised toimuvad
28. veebruaril kell 14 aulas.

U T  K U S I B

Mida pakub Intellektika tudengile?
Vastavad Kadrin Kergand ja 
Margit Tago karjääriteenis- 
tusest ning Leeni Uba teabe
talitusest.

Sel aastal keerleb Intellektika 
küsimuste ümber kelleks saada 
ja keda vajab tööturg. Kui ees
märgid paigas, saab valida, 
mida ja kus õppida, end täien
dada, kuidas lihvida tööotsimis- 
oskusi, kus on vabad töökohad 
praegu, keda vajab tööturg viie 
või kümne aasta pärast jne. Et 
õpingud, praktika, töötamine, 
täiendõpe, ümberõpe on ühe 
pika tee harud, esinevad samal 
messil firmad ja õppeasutused.

Õppeasutused tutvustavad 
erialasid ja õppekavu, kusjuu
res ülikoolidel on asetatud suur 
rõhk magistriprogrammidele ja

üliõpilasvahetusele. Et Eesti on 
võtnud suuna teadus- ja aren
dustegevuse eelisarendamise
le, on ülikoolil koos Teaduste 
Akadeemiaga esile tõstetud 
teadlaskarjäär.

Messi keskmes ongi karjääri- 
laat, mida eristab varasematest 
aastatest suurte välismaiste fir
made esindatus. Näiteks 
Euroopa Patendiamet värbab 
aastas keskmiselt 400 inimest 
üle Euroopa. Educational& 
Professional Resources pakub 
võimaluse Õpetajatel lühiajali
selt töötada USA koolides. 
Unilever Baltic pakub tööd ma
janduserialade lõpetanutele. 
Messil on karjäärinõustamise 
teabekeskus, ametite tutvustu
sed ja õpetajate laat.

Karjäärilaada kavas on ette
kanded: kuidas tutvustada end 
tööandjale, tööturg ja haridus, 
töötajate vaba liikumine ja 
EURESi võrgustik, karjääri- 
nõustamine jt.

Seminaride jätkuks kaitsevad 
erakondade noortekogud de
batil oma vaateid õppimise ja 
karjääri seostest Eesti tuleviku
ga. Loodetavasti aitab debati jäl
gimine teha kergemini oma va
likut lähenevatel valimistel.

Mess pakub palju muudki 
huvitavat ja meelelahutuslikku 
viktoriinidest sportlike võimete 
testideni. Esmakordselt on 
messil Tallinna teaduskeskus -  
AHHAA sõsarasutus.

Vt: www.tartunaitused.ee/ 
intellektika.

http://www.tartunaitused.ee/
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U U D I S E D

Botaanikaaias 
raiuti puid
Kolmapäeval raiuti botaanika
aias maha seal viiskümmend 
aastat kasvanud viis Austraa
liast, Hiinast ja Jaapanist pärit 
puud. Direktor Heiki Tamme 
sõnul ei olnud ohdikuks muutu
nud troopikahoones, mida re
montima hakatakse, neid enam 
võimalik välja kaevata. Harul
dased puud kasutatakse ära su
veniirideks. Troopikamaja val
mib suvel.

Tartu 
Kultuurkapital 
andis stipendiume
Tartu Kultuurkapitali nõukogu 
määras seitsmest nimelisest 
sihtkapitalist 14 stipendiumi. 
Wilhelm Fischmanni 5000- 
kroonise stpendiumi sai TÜ 
Kammerkoor.

Uku Masingu stipendiumi 
pälvis TÜ eesti kirjanduse ma
gistrant Külliki Kuusk, 
Videomat Casino Groupi statis- 
tikaüliõpilase stipendiumi ma
gistrant Kati Hoop ning Eesti 
Telefoni infotehnoloogia ja 
kommunikatsiooni eriala üliõpi
lase preemia magistrant Kaspar 
Loog.

Uued professorid
TÜ nõukogu valis biomformaa- 
tika professoriks Eesti Biokes
kuse vanemteaduri Maido 
Remmi, keemilise füüsika pro
fessoriks dots Peeter Burki, bio
orgaanilise keemia professoriks 
dots Ago Rinkeni, juhtimise 
professoriks dots Maaja Vadija 
majandusarvestuse professo
riks dots Toomas Haldma.

Juhtimise profes
sor on Maaja Vadi
TÜ nõukogu valis juhtimise pro
fessoriks majandusteaduskon
na juhtimise ja turunduse insti
tuudi dotsendi, majandusdok
tori Maaja Vadi.

Vadi on lõpetanud TÜ psüh
holoogia eriala 1979, magistri
kraadi kaitses 1994 ja doktori
kraadi 2000. On töötanud Tar
tu kaubanduskoondises psüh
holoogina ja peadirektori abina 
ning 1992. aastast ülikoolis.

Peamised uurimisvaldkon
nad on organisatsioonikultuur, 
individuaalsus ja sotsiaalsed 
protsessid organisatsioonis, 
klientide teenindamise seadus
pärasused jmt.

L U G U P E E T U D
A K A D E E M I L I S E

O R G A N I S A T S I O O N I
L I I G E !

24. veebruaril kell 19 toimub 
Tallinnas Mustpeade majas 
(Pikk 26) Eesti Vabariigi 85. 
aastapäevale pühendatud 
ball. Tantsuks mängib “Silver 
Brass”. Pileti hind: 150 kr.

Korraldaja Eesti Korporat
sioonide Liit. Info ja piletid: 
Tallinnas: tel 052 91176, 
Markoj@nterm. ee; Tartus 
tel 051 01797, Reemo@ 
physic.ut.ee.

Teatesõidu parim taliuniversiaad

Eesti suusatajatest oli taliuniversiaadil kõige edukam õigusteaduskonna üliõpilane Kaspar Kukk. t i in a  b e l j a e v a

T iina B eljaeva
Eesti Akadeemilise 
Spordiliidu arendusjuht

Taliuniversiaadil Itaalias 
Tarvisios olid oodatult kõige 
edukamad suusatajad. Kõi
ge paremas hoos oli TÜ 
õigusteaduskonna üliõpila
ne Kaspar Kokk.

10 km klassikasõidus sai ta
11. (kaotas võitjale 39,7 sekun
diga) ja 30 km vabatehnikas 14. 
koha (+1.21,2), edestades 10 
km läbimisel teiste seas ka selli
seid tuntud suusatajaid nagu 
Jevgeni Lukjanov, Pasi 
Heinonen ja Roman Virolainen.

Eesti noormeestest sprindi
võistlusel ainukesena startinud 
Peeter Kümmel TÜst pääses kii
re sõiduga edasi veerandfinaali 
ning sõitis end 15. kohale. 78 
startija seas oli konkurents väga 
tihe. Kümmel edestas esimese
na välja jäänud sloveenlast 
Broder Neiji ainult 0,06 sekun
diga, kaotus võitjale Nikolai 
Chebotkole, KAZ +4,12 sek. 
Kümmel oli edukas ka 10 km 
klassikas, lõppkokkuvõttes 27. 
(+1.27.7) koht.

Teatesuusatamine oli Eesti 
jaoks universiaadil üks tähtsa
maid distantse, kuna teateneli- 
kus olid lootustandvad ühtla
selt hea tasemega noormehed. 
4x10 km teatesuusatamises 
saavutati 8. koht (kaotus võitja
le +4.39,4). Klassikadistantsi 
läbisid Peeter Kümmel ja Mih
hail Lukertsenko (TÜ), vaba
tehnikas sõitsid Kaspar Kokk ja 
Anti Saarepuu. Rasketes ilma
oludes tõestasid oma paremust 
Venemaa suusatajad.

Suusatamises edu
Pärast esimest vahetust olid 
eesüased 10. positsioonil, see
järel 11., 7. ja lõpuks 8. kohal. 
Vahetuse neljanda aja suusatas 
välja Mihhail Lukertsenko 
(30.57,6), Kaspar Kokk seevas
tu parandas kohta mitme möö
dasõiduga. 16 lõpetanud võist
konna seas ei saadud seekord 
jagu soomlastest, kes tulid seits
mendaks, ent edestati suusarii- 
ke nagu Itaalia, Šveits, Austria 
ja Saksamaa.

Eesti võistkonna tulemus on 
senistest taliuniversiaadide 
teatesõitudest kõige edukam.

Rauno Pikkor, kes osales ka 
üle-eelmisel universiaadil ning 
sai seal sprindivõisüusel 6. 
koha, kommenteeris, et kahe- 
võisüuses on iiliõpüaste tase iga

Universiaadid on 
üliõpilaste  
suurim ad  
tiitlivõ istlused

aastaga tugevamaks läinud. Ilu
uisutaja Liina-Grete Lilender 
(Otsa nim muusikakool) oli ilu
uisutamises naiste üksiksõidus
22. kohal. Võistlustele treeneri
ta sõitnud uisutaja leidis sõbra
liku nõuandja Venemaa koondi
se treenerite hulgast. Lilender 
pidas edasise treeningu suhtes 
eriti väärtuslikuks võistlustelt 
saadud esinemiskogemust ja 
uue treeneri nõuandeid.

Murdmaasuusatajaid auta
sustas sel aastal eestlannast 
FISU juhatuse liige Kairis 
Leinus. Tseremoonial kõlab riigi 
hümni asemel Gaudeamus. 
Kõige rohkem medaleid noppis 
universiaadilt Venemaa, seejä
rel tulid Ukraina ja Hiina. Väga 
edukad olid ka soomlased.

Sel aastal ei olnud kellelgi 
eestlastest veel autasustamis

poodiumile au tõusta, kuid 
kahe aasta pärast Innsbruckis 
võib keegi Eesti suusapoistest 
küll juba praeguseid võitjaid 
kartma panna.

Universiaadid on üliõpilaste 
suurimad tiitlivõistlused. Tubli
mad tudengisportlased võivad 
õpingute ajal osaleda mitmel 
universiaadil, sest need toimu
vad igal paaritul aastal ning 
osaleda saavad kuni 28-aasta- 
sed üliõpilased.

Eestlased universiaadidel

Eesti on iseseisvana osalenud 
universiaadidel 1993. aastast. 
Kõige edukam on senini olnud
2001. aasta Peldngi suveuni- 
versiaad, kust Audentes-Mai- 
nori ülikoolis tudeeriv Aleksan
der Tammert (TÜ spordiklubi) 
võitis kuldmedali kettaheites, 
ning vehklejad Olga Aleksejeva 
ja Nikolai Novosjolov tõid koju 
kaks pronksmedalit.

16.-26. jaanuarini väldanud 
XXI taliuniversiaadü osales Ees
ti 10-liikmelise delegatsiooniga: 
murdmaasuusatajad, kahe
võistlejad ja iluuisutaja. Kokku

oli universiaadil üle 1400 
sportlase ning koos esindajate 
ja treeneritega oli osalejaid 
3000. Kümnel alal toimunud 
universiaadivõistlusi jälgis 42
000 pealtvaatajat.

Olümpiaelamusi

Võisdustel jagub publikut nii 
raja äärde ergutama kui staa
dionile lahkelt kaasa elama. 
TTÜ tudengineiu Britt Jaaska 
õhkas pärast finišit: ”Publik oli 
super!” Suusastaadionil saatis 
sportlasi põhidistantsidel rajale 
puhkpilliorkester ning tribüü
nid olid Gabriella Paruzzi nim 
suusastaadionil pilgeni täis.

Iluuisutaja Liina-Grete Lilen- 
deri sõnul olid pealtvaatajad 
väga emotsionaalsed ja sõbrali
kud. Naiste üksiksõidu vabaka
va ajal oli avarasse jäähalli pää
semisega isegi raskusi. 
Sportlasele annab selline suur- 
võistluse Õhkkond keskendu- 
misoskust ja kindlust edaspidis
teks suurvõistlusteks, sest mis 
seal salata: kes juba universiaa- 
dile jõuab, selle sihid on tipp
spordis üldjuhul kõrged.

Sel korral ei olnud itaallastel 
võimalik pakkuda tavapärast 
universiaadiküla, kus kõik 
sportlased oleksid koos elanud. 
Eesti delegatsioon oli paiguta
tud koguni 70 km kaugusele 
võistluspaigast.

Kui võrrelda Itaalia taliuni- 
versiaadi 2001. aasta Poolas 
Zakopane omaga, siis olid mõle
mad professionaalselt korral
datud, kuid Zakopane eelis oli 
kompaktsus. Ometigi ei osanud 
sportlased tagantjärele kumba
gi suurvõistlust paremaks pida
da: “Mõlemad olid omamoodi 
huvitavad ja pasta oli ka tegeli
kult päris hea,” muigas Mihhail 
Lukertöenko.

Lõputseremoonia ajal on tra
ditsioon, et sportlased vaheta
vad omavahel esindusriietust ja 
ülikoolide sümboolikaga spordi
riideid. AS-le Ilves-Ekstra on 
kindlasti suureks komplimen
diks, et Eesti delegatsiooni jope 
oli kõige kuumem ja rohkem 
küsitud kaup.

EASL valmistub aga juba su- 
veuniversiaadiks Lõuna-Koreas 
Daegus.

TÜ arendab kõrgtemperatuuril töötavat kütuseelementi

Professorid Enn Lust ja Jüri Tamm ning AS Elcogeni 
juhatuse esimees Enn Õunpuu. v a r j e  s o o t a k

V arje  S ootak

4. veebruaril sõlmisid viieks 
aastaks teadus- ja arendus
töö raamlepingu AS Elcogen 
ja Tartu Ülikool.

Koostöö eesmärk on sünteesi
da uusi kõrgtemperatuuril ka
sutatavaid elektroodimaterjale 
ja ioonjuhte ning uurida nende 
füüsikalisi ja elektrokeemilisi 
omadusi. Uuritakse, mis mater
jalist peaksid olema kõrgtempe
ratuuril töötavad kütuseele- 
mendid, et nad oleksid senis
test kvaliteetsemad ja odava
mad.

Teema on aktuaalne

2003. aastaks sõlmitud kolme 
miljoni kroonise tellimuse täit
mise töörühma juhib TÜ füüsi
kalise keemia instituudi juhata
ja prof Enn Lust, asetäitja on 
prof Jüri Tamm.

Tellija nimel kirjutas lepingu
le alla AS Elcogen juhatuse esi
mees Enn Õunpuu.

UT küsimusele, miks pöördu
ti koostööks just TÜ keemia- 
teadlaste poole, vastas ta, et 
tema arvates on Tartu Ülikoolis 
selleks kõige parem kompe
tents. “See on juba meie teine 
leping. Esimese, poolteiseaasta
se lepingu täitmise tulemused 
olid paremad, kui loota oskasi
me,” ütles Õunpuu. Ta lisas, et 
uus tehnoloogia tuleb maailmas 
kasutusele niikuinii: “ Kõikjal 
maailmas uuritakse praegu kü- 
tuseelemente. Küsimus on 
ainult ajas, kas see juhtub 5,10 
või enama aasta pärast. On vaja 
ka piisavat hulka spetsialiste, 
kes suudaksid selle tehnoloo
giaga hakkama saada, tooret 
toota ja edasi arendada”.

Prof Enn Lusti sõnul on üli
koolis füüsikalise elektrokeemia 
fundamentaalprobleemidega 
tegeldud väga pika ajajooksul. 
Elektrokeemilised vooluallikad 
ja nendega seostuvad problee
mid olid ka 1802. aastal taas
avatud TÜ esimese rektori G. F.

Parroti uurimisalad. 1886. aas
tal andis kütuseelementide 
termodünaamilise käsitluse 
Tartu Ülikoolist võrsunud No
beli keemiapreemia laureaat W. 
Ostwald.

Uurimis- ja rakendustöö

Prof Jüri Tamm üties, et töö
gruppi on kaasatud peale tead
laste ka magistrante ja dokto
rante ning üliõpilasi. “Taoline 
koostöö on väga kasulik -  saame 
teha uurimis- ja rakendustööd, 
koolitada spetsialiste ning väga 
oluline on, et see kõik toimub 
Eesti kapitali toel. Eestile on 
vaja järelkasvu koolitada, anda 
võimalus koostada ja kaitsta 
magistri- ja doktoritöid. Uue
tüübilised kütuseelemendid tu
levad praktikasse varem või hil
jem ning siis on Eestile väga 
kasulik, kui meil on oma spet
sialistid olemas.”

Prof Lusti sõnul eeldab see 
tipptehnoloogiasse kuuluv 
valdkond väga kõrget kompe

tentsi ka teenindavalt persona
lilt.

Enn Õunpuu ütles, et noorte 
aktiivsemaks kaasamiseks uuri

mistöösse on AS Elcogenil tule
val aastal kavas asutada firma 
poolt finantseeritavad teadus
töö stipendiumid.

•unw'-
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Esihoha pälvis Jaan Lätt, kes kujutas oma pildil profes
sor Mart Sõrgi.

Karikatuurikonkurss 
on edukalt lõppenud
Alan A dojaan
TÜ Üliõpilasesinduse 
integratsioonitoimkond

Läinud aasta lõpus toimu
nud karikatuurikonkursi pa
rimaid töid ootavad auhin
nad.

Võistlusele laekus väga erine
va tasemega töid -  oli loengus 
paberile pandud nägemusi ja 
tõelise kunstnikukäe jäädvus
tusi. Kokku laekus ligi 20 kari
katuuri. Ilmselt ei julge tudeng 
õppejõudu isegi sõbraliku kari
katuuri vormis kujutada või 
pole TÜ tudeng oma joonista- 
misandes kindel.

Rahalised auhinnad on aga 
sellegipoolest välja jagatud.

Esikoha vääriliseks tunnistas 
žürii Jan Lätti (avalikkussuhete 
ja teabekorralduse 1. aasta kut- 
semagistrant) töö, mille juures 
hinnati karikatuursust ja liht
sust -  autorit otsustati premee
rida 1000 krooniga.

Auhinnalise teise koha (500 
kr) pälvis Stella Kuhi (proviiso-

Stella Kuhi joonistas 
professor Mihkel Zilmerit.

riõppe 3. aasta), kelle tööde 
kunstiline tase oli selgelt profes
sionaalsem kui teistel.

Karikatuurivõistlus on kind
lasti tulemas ka sel aastal, nii et 
hoidke silmad-kõrvad lahti.

Armastus on eetris!
K airi Saar
TÜ Üliõpilasesinduse 
kultuuritoimkonna esimees

Tartu kõrgkoolide üliõpilas- 
esindused korraldavad 13. 
veebruaril kell 22 Sõbra ma
jas valentinipäeva “Armas
tus on eetris!”.

Sõbrapäev on üks paljudest 
tähtpäevadest, mil üliõpilas- 
esindused saavad taas oma 
uusi meelelahutuslikke ideid 
ellu viia. Siiani on kolme sõbra- 
päeva üritust krooninud edu.

Neljapäeval esineb tudengitele 
bänd “Mix mitte?”, kavas on 
loterii, mille peaauhind on Tar
tu Lennukolledži pakutud lend 
Tartu kohal.

Sõbrad saavad jätta oma sala
soovid nn südamete tahvlile. 
Programmis on kõrgkoolideva- 
helised jõu ja ilu numbrid ning 
loomulikult ei puudu ühelt kor
ralikult tudengiürituselt ka ül
latusesinemine.

Võtke oma roosad riided ka
pist ja puhume Sõbra majale 
elu sisse!

Eesti linnad kaartidel
TÜ Raamatukogus on avatud 
Eesti Rahvusraamatukogu 
rändnäitus “Kaart&Kaart” .

Esimene Tallinna plaan kaar
dikogust pärineb 1856. aastast. 
Rohkesti ilmus plaane Tallinna, 
Tartu, Narva ja Pärnu kohta, 
kuid kõrvale ei jäänud ka väike
linnad. Kohalike linnavaadete
ga postkaardid tulid käibele 
1894.

Rändnäitus Eesti linnade 
postkaartidest ja plaanidest 
1840-1940 on koostatud Eesti 
Rahvusraamatukogu ja AS Re
gio koostöös rahvusraamatuko
gu kogude põhjal. Näituse on 
koostanud kodu-uurija, Eesti 
postkaardi ajaloo uurija 
Valdeko Vende ning rahvusraa
matukogu kartograafiaspetsia- 
list Margit Tohver.

Praktiline lugemine 
ja kirjutamine
Tõnu Õ nnepalu
TÜ vabade kunstide prof

Panin oma 12. veebruaril al
gavale kursusele pealkir
jaks “Praktiline lugemine ja 
kirjutamine”.

See meenutab kahtlemata 
kirjaoskamatuse likvideerimise 
kampaaniaid ja võib-olla mitte 
ilmaasjata. Ma küll ei usu, et 
oleks kuidagi tõsiselt võimalik 
vastu seista illetrismi laienevale 
levikule, kuid midagi ehk siiski 
annab ära teha. Kui kultuur on 
asunud eneseunustamise teele, 
on ehk siiski võimalik'säilitada 
mõnd mäletamise saarekest, 
kus kirjandus püsib elavana, 
see tähendab loetavana ja kir
jutatavana.

Tõsi on seegi, et kursusele 
pealkirja panemisel pidasin sil
mas selliseid võluvaid teoseid, 
nagu “Tegelik mesindus” või 
“Praktilise karpkalakasvatuse 
alused”, soovides viidata loen
gute ja seminaride praktilisele 
suunidusele. Kirjutamise ees
märk on, tõsi küll, palju ebasel
gem kui mesilaste või tiigikala- 
de pidamisel. Sestap oleks palju 
loota otsesõnalisi juhiseid, kui
das hästi kirjutada (oleksid 
need mul endal olemas!).

Odüsseia läbi kirjanduse

Kirjanduslik kirjutamine on pa
raku juba oma olemuselt erand
lik, reeglitevastane nähtus. Ko
gemusi on aga kummatigi või
malik jagada ja pole sugugi või
matu, et neist ka midagi üldise
mat on kõrva taha panna.

Kursus koosneb kahest poo
lest. Kevadsemestri loengu- 
tsükkel (“Praktiline lugemine”) 
peaks kujunema loengupidaja 
subjektiivseks odüsseiaks läbi 
kiijandusloo.

Miks just “odüsseiaks” ja 
mida ma selle all silmas pean, 
sellest juba lähemalt esimeses 
loengus.

Läbi tõlkimise

Lugemise ja kirjutamise nii 
praktiliseks kui ka sümboolseks 
ühisosaks võib nimetada tõlki
mist. Ühtlasi on see minu arva
tes üks viljakamaid “loominguli
se kirjutamise” õppemeeto
deid. Sügissemestri seminari
del lahendamegi praktilisi tõl- 
keülesandeid ja analüüsime üli-

Ülikooli uus vahade kunstide professor Tõnu Õnnepalu 
alustab oma loenguid 12. veebruaril. v a r j e  s o o t a k

õpilaste soovi korral nende 
eneste kirjutatud ilukirjandus
likke palu. Kuid juba loengutel 
on aktiivne sekkumine teretul
nud! Selles sõnademetsas, mis 
on kirjandus, pole teadagi mi
dagi lihtsamat kui eksiminek, 
sestap olen tänulik kõigi korra- 
lekutsuvate küsimuste ja suu
navate märkuste eest.

Bioloogiharidus

Mu kursuse “praktilise” suunit
luse sügavam põhjus on aga 
ehk hoopis mu enda hariduses. 
Tartu Ülikooli lõpetasin 1985. 
aastal nimelt bioloogia erialal ja 
empiiriline meetod, teatav loo
dusteaduslik selgus on jäänud 
mulle tänini südameläheda
seks.

Ülikool seostub minu jaoks tä-

T O N U  Õ N N E P A L U  
( S Ü N D  1 9 6 2 )

Pseudonüüm Emil Tode 
1985 lõpetas kiitusega TÜ 

bioloogia-geograafia- 
teaduskonna 

Raamatuid: “Hind”, “Piiririik”, 
“Printsess”, Anton Nigov 
“Harjutused”, “Raadio” jt.

nini rohkem õppimise kui õpe
tamisega, sestap pakitseb ka 
seoses eelseisva kursusega mu 
hingepõhjas üks salalootus: 
rääkides teistele, saan ehk ka 
ise pisut enam selgust selles, 
mis see kirjandus siis õieti on, 
milleks teda kirjutatakse ja loe
takse, ihaldatakse ja põlatakse. 
Miks on ta korraga eluandev ja 
mürgine, koonnav ja vabastav.

• e

Uut TU Akadeemilises Spordiklubis
H arry  Lem berg
TÜ Akadeemilise Spordiklubi 
juhatuse liige

Ülikooli spordielu korraldav 
uuenenud TÜ Akadeemiline 
Spordiklubi alustab oma 
teist semestrit.

Klubi põhitegevus on suuna
tud saavutus-ja harrastuspordi 
ning selle baasiks olevate spor
dihoonete ja rajatiste arenda
misele. Saavutusspordialase te
gevuse arendamisel lähtutakse 
põhiliselt TÜ traditsioonilistest 
ja Eestis laiemalt harrastatava
test spordialadest.

Möödunud aasta oli spordi
klubile küllaltki edukas, võideti 
40 Eesti meistritiitlit. Olga Alek
sejeva võitis vehklemise maail
mameistrivõistlustel Eesti nais
konnas hõbemedali ja saavutas 
individuaalarvestuses kõrge 8. 
koha. Aerutajad Peeter Becker 
ja Tarmo Tootsi võitsid hõbeme
dali Euroopa kuni 23 aastaste 
meistrivõistlustel. Helger Hallik

saavutas kreeka-rooma maad
luse meistrivõistlustel 5. koha, 
sprinter Maidu Laht 10. koha 
suvistel Euroopa meistrivõist
lustel Eesti rekordi püstitanud 
teate nelikuga. Käimasoleval 
pallimängude hooajal osaleb 5 
spordiklubi võistkonda Eesti 
meistriliigas. Eesti meistritiitli

tahab ülikoolile tagasi võita 
meie korvpallimeeskond.

Ülikooli liikmeskonna spordi
harrastus! silmas pidades pa
kub TÜ Akadeemiline Spordi
klubi kevadsemestril tegevust 
paljudes treeningrühmades.

Info: tel 375 370, 
sport@ut.ee, www.tysk.ee.

E E S T I  O L Ü M P I A A K A D E E M I A  
E S S E E K O N K U R S S

Eesti Olümpiaakadeemia kuulutab välja oliimpiateemalise es
seekonkursi 20-35-aastastele noortele, kes oleksid ka tulevikus 
huvitatud koostööst akadeemiaga.

Teemavalik ei ole piiratud, käsideda võib nii olümpialiikumise 
ajalugu, Eesti sporti, olümpiaideid üldiselt (ausa mängu põhi
mõte, sport ja kultuur jms) kui ka kaasaja olümpialiikumise 
probleeme (doping, kommertsialism, korruptsioon jt).

Parimate tööde autoreid (üht naist ja üht meest) premeeri
takse sõiduga Rahvusvahelise Olümpiaakadeemia noorteses- 
sioonile, mis toimub suvel Kreekas Olympias, antiikolümpia- 
mängude toimumise koha vahetus läheduses. Noortesessioonil 
osalejatelt eeldatakse inglise keele oskust.

Esseed (märgusõnaga “Konkurss”) saata hiljemalt 29. märt
siks Eesti Olümpiaakadeemiasse aadressil Jakobi 5, 51014, 
Tartu või e-postiga aadressil reele@ut.ee. Info samas.

U U D I S E D

Tartu aukodaniku 
kandidaadid
Tartu linnavalitsus esitas voli
kogule ettepaneku nimetada 
tänavu Tartu aukodanikeks kir
janik Jaan Kaplinski, botaanik 
Erast Parmasto ja TÜ 
emeriitprofessor Karl Kull. Ot
sus tehakse 13. veebruari is
tungil.

Tartu aukodanikuks on 
1993. aastast nimetatud Volde
mar Vaga, Harald Keres, Ilmar 
Kullam, Juhan Peegel, Aleksan
der Elango, Viktor Masing, 
Richard Villems, Sulev Vahtre, 
Valve Saarma, Tullio Ilomets, 
Hando Runnel jt.

Annetusena Saksa 
õigussõnaraamat
Eile andis Saksamaa Liitvabarii
gi suursaadik Jürgen Dröge 
Tartu Ülikoolile üle seni küm
nest köitest koosneva väljaande 
„Deutsches Rechtswörterbuch“ 
(Saksa õigussõnaraamat).

TÜ Raamatukogule mõeldud 
raamatuannetuse tegi Verein 
der Freunde der Universität 
Heidelberg e.V (Heidelbergi 
Ülikooli Sõprade Selts, 
ww w .fo e rd e re r.u n i-h d .d e / 
freunde/) koostöös kirjastuse
ga Metzler.

Sõnaraamatu koostamise al
gusest alates (1896/97) on väl
ja antud kümme köidet ühte
kokku 81 225 märksõnaga. 
Kuue viimase köite väljaandmi
se eest vastutab Heidelbergi 
Ülikool, kes juhib projekti 1959. 
aastast. Väljaandmine on kavas 
lõpule viia aastatel 2031-2035. 
Tegemist on ühe ulatuslikuma 
leksikograafilise tööga saksa 
õiguse ajaloos.

Raamatuannetus on veel üks 
panus Õigusajaloo uurimisse 
Eestis ning tähistab tihedat 
koostööd Heidelbergi Ülikooli, 
Heidelbergi Teaduste Akadee
mia ning Tartu Ülikooli vahel.

Vt: www.rzuser.uni- 
h e id e lb e rg .d e /~ c d 2 /d rw / 
geschich.htm.
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TU album 
kaunimate hulgas
Eesti 2002. aasta kaunimaks 
tunnistatud raamatute hulgas 
on ka ülikooli juubeliks ilmunud 
väljaanne “Tartu Ülikool -  
Universitas Tartuensis 1631- 
1802-2002”.

Raamatu on kujundanud 
Heino Prunsvelt ja Janne Maal 
(AS Vaal), trükkinud OÜ Paar. 
Väljaandja on AS Vaal& Aasta 
Raamat OÜ.

Albumi koostasid Tullio 
Ilomets, Indrek Ilomets ja Vol
demar Trei.

Selles antakse esmakordselt 
ühiste kaante vahel ülevaade 
ülikooli kollektsioneerimisma- 
terjalidest.

mailto:sport@ut.ee
http://www.tysk.ee
mailto:reele@ut.ee
http://www.foerderer.uni-hd.de/
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I N  M E M O R I A M

Aino Järvesoo
1910-2003
2. veebruaril lahkus üks hinges
tatumaid eestlaste püsimise 
eest võitlejaid prof Aino Järve
soo.

Aino Järvesoo sündis 1910. 
aastal Tallinnas. Pärast Hans 
Kubu Eragümnaasiumi lõpeta
mist astus Aino Järvesoo, neiu
na Pronm, ülikooli. 1938 lõpe
tas ta etnograafina Tartu Üli
kooli, 1944 omandas ka Tallin
na kunstikooli diplomi. 1938. 
aastal abiellus Aino Promm ag- 
ronoomiadoktori Elmar Järve
sooga. 1944 põgenesid Järve
sood Saksamaale ja sealt edasi 
USAsse.

Massachusettsi Ülikoolis kait
ses Aino Järvesoo 1952 magist
ri-ja 1971 pedagoogikadoktori 
kraadi kunsti ja esteetika alal. 
Selle ülikooliga jäi Järvesoo seo
tuks pensioneerumiseni, tööta
des kunstipedagoogika profes
sorina.

Juba enne Eestisse naasmist 
toetasid Järvesood mitut siinset 
heategevusprojekti, sealhulgas 
finantseerisid kiriku ehitamist 
Järvele.

Pärast abikaasa surma 1995 
asus Aino Järvesoo lõplikult 
Eestisse elama.

Pikaajalise akadeemilise ko
gemusega Aino Järvesoo on tei
nud palju nii ülikooli kui ka üli
õpilasorganisatsioonide toeta
miseks.

Tänu tema abile on oma kodu 
saanud maali õppetool, Eesti 
Naisüliõpilaste Selts ja Üliõpi
lasselts Liivika. Ta kinkis ülikoo
lile oma arvuka ning isikupära
se maalikogu.

Eesmärgiga aidata kaasa Ees
ti rahvuslikule taastumisele, ra
jas Aino Järvesoo TÜ Sihtasutu
se juurde Elmar Järvesoo mä
lestusfondi. Kõige rohkem tun
takse teda viljakusprojektide ja 
sotsiaalse heaolu eest võideja- 
na, tema suurimaks eesmärgiks 
oli Eesti inimeste vaimsuse ja 
mõtteviisi muutmine.

Prof Aino Järvesoo ettevõtmi

sed on leidnud laialdast tun
nustust -  1998. aastast oli ta 
ENÜSi auvilistlane, samast aas
tast TÜ auliige, 2000. aastal va
liti Aino Järvesoo aasta pari
maks eraannetajaks. 2001. aas
tast on ta Eesti Punase Risti II 
klassi ordeni ja 2002. aastast 
Tartu Tähe kavaler. Aastast 
2000 oli Aino Järvesoo Tartu 
Kunstnike Liidu liige.

Ühiskonna tähelepanule vaa
tamata elas Aino Järvesoo taga
sihoidlikult ja käratult. Teda 
teati väärika ja range, ent sa
mas sooja ja suure südamega 
inimesena. Prof Aino Järvesoo 
sihikindlus ja hingestatus elab 
edasi tema ideedes ja heades 
tegudes.

Aino Järvesoo viimse soovi 
kohaselt sängitatakse ta Raadi 
kalmistule, armastatud abikaa
sa Elmar Järvesoo kõrvale ilma 
leinajate kohaloleku ja matuse
tseremooniata. Austades Aino 
Järvesoo viimset tahet, usume, 
et tema sooviks oli leinakõnede 
ja järelehüüete asemel mõtisk
leda hedc nende ideede ja 
aegumatute väärtuste üle, mille 
eest ta tõelise missioonitundega 
võides.

Tartu Ülikool 
Eesti Naisüliõpilaste Selts 

Üliõpilasselts Liivika 
Tartu Ülikooli Sihtasutus 

Tartu Linnavalitsus 
Tartu Kunstnike Liit

Õ N N I T L E M E

Prof Luule Epner 50
11. veebruaril tähistab oma 
juubelit ülikooli teatriteaduse ja 
kirjandusteooria professor 
Luule Epner.

Luule Epner on lõpetanud 
TRÜ eesti filoloogia osakonna 
1977 ja olnud sellest ajast ala
tes ülikooli töötaja, filoloogia
kandidaat aastast 1987.

Luule Epner on 1992. aastal 
loodud teatriteaduse eriharu 
üks käivitajaid ja tänaseni selle 
tugisammas. 2002 valiti ta vast
loodud teatriteaduse ja kirjan
dusteooria Õppetooli professo
riks. Tänu tema intensiivsele 
õppe- ja teadustööle ei tähenda 
eesti teatriteadus enam pelgalt 
teatriajalugu, vaid seostub 
etenduse uurimisega erineva
test kaasaegsetest vaatepunkti
dest ja teooriatest lähtuvalt. 
Luule Epneri peamised uuri
misteemad on kirjanduse ja 
teatri vaheline tõlkeprotsess 
ning mitmesugused etenduse 
analüüsi meetodid.

Kolleegid ja üliõpilased tun-

O N N I T L E M E

70

Aino Juursoo,
köitja-korrastaja -1 3 . veeb
ruar

65

Henn Aim,
elektrik -  10. veebruar 

60

Toivo Rinne,
insener -  10. veebruar

50

Jaan Tlilmin,
raamatukoguhoidja -  8.

nevad Luulet kui äärmiselt ko
husetundlikku ja pühendunud 
teadlast ning õppejõudu. Tähe
lepaneliku, mõistva ja vastutu
leliku inimesena on ta paljudele 
Õpetaja, keda austatakse ja ar
mastatakse.

Õppetool tähistab oma pro
fessori juubelit sümpoosioniga 
“Kirjanduse ja teatri suhted” 
11. veebruaril kell 15 ph aud 
140.

Palju rõõmu ja säravaid ideid 
soovides

kolleegid ja õpilased

veebruar 
Aare Anton, 
koristaja -  9. veebruar 
Volli Kalm,
professor, õppeprorektor -  10. 
veebruar

40

Lea Kivi,
peaspetsialist - 11. veebruar 

35

Süri Odrats,
assistent -  9. veebruar

TÜ keelekeskus korraldab kevadsemestril tasulisi keelekursusi 
kõigile soovijatele. Õppetöö algus 17. veebruaril.

Inglise keel algajatele (E. Sepp) 60 t ,1500.-
T 17.30 -19, N 18 -  19.30; 

inglise keel kesktasemele (T. Mullamaa) 60 t ,1500.-
E, К 1 7 -  18.30;

inglise keel kesktasemele (T. Sepp) 60 t, 1500.-
E, К 18-19 .30;

saksa keel kesktasemele (N. Lepa) 60 t, 1500.-
I kohtumine 13.02 Id 18 Näituse 2-114; 

eesti keel edasijõudnutele (A. Jänese) 30 t, 750.-
T 18-19 .30 .

Info ja registreerimine tel 375 357; e-post: kerstire@ut.ee.

S A K S A  J A  P R A N T S U S E  K E E L E  
E T T E V A L M I S T U S K U R S U S

17. veebruarist 31. maini

neile, kes soovivad astuda 2003. aasta sügisel Tartu Ülikooli 
konverentsitõlke või kirjaliku tõlke magistrantuuri. Kursus on 
tasuta, Õppetöö toimub kolmel korral nädalas.

Kursusel osalemiseks on vajalik :
• kõrghariduse olemasolu või selle omandamine kevadeks 

2003,
• hea saksa või prantsuse keele oskus.

Osaleda soovijail tuleb läbida intervjuu, kus kontrollitakse kee- 
letaset ning eeldusi tõlgi või tõlkijana töötamiseks.

Info ja kursustele registreerumine 17. veebruariks: Philippe 
HOche 376 246 (prantsuse keel), Ruth Niibo 376 240 (saksa 
keel). Info konverentsitõlke ja kirjaliku tõlke magistriprogram- 
mide kohta: www.ut.ee/fleng.

TARTU KÕRGEM KUNSTIKOOL

korraldab täienduskoolitusena järgmised 
fotograafiakursused:

* fotograafiakursus täiskasvanutele (11.02-25.03),
* programmi Photoshop algkursus (18.02.-11.03),
* fotograafia eritehnikad. Tsüanotüüpia ( 22.02-1.03),
* pinhole-fotograaüa (22.02-8.03).

Info ja registreerumine www.art.tartu.ee/taiendkoolitus või 
tel 309 822 ja 055 667 944.

ACTA DIURNA
10. veebruaril kell 14.15 Näituse 
20-203 peab õigusteaduskonna 
lektor dr iur Lasse Lehis venia 
legendi “Finantsöiguse süsteem, 
areng ja põhiprobleemid”.

10. veebruaril kell 18.15 toimub 
geneetik Mart Viikmaa avalik 
loeng-videokonverents “Oma 
silm on kuningas” Kuressaare 
Perearstikeskuses, Juttu tuleb 
inidiviididevahelistest erinevus
test ümbruse tajumises. Info: Riia 
Nelis, tel 045 39 839.

KAITSMISED
13. veebruaril toimub Tiigi 78 
aud 126 magistritööde kaitsmine 
sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika 
osakonnas:
kell 12 Merle Varik “Klientide ra
hulolu elukorraldusega Tartu 
maakonna nelja üldhooldekodu 
näitel” . Juhendajad Riina Kiik, 
MSW ja Eda Merisalu MD, PhD. 
Oponent prof Jaan Kõrgessaar, 
knd (ped);
kell 12.45 Kai Kotkas “Üksikema
de heaolu Eestis Pärnumaa näi
tel” . Juhendaja Avo Trumm, MA 
(sotsiol). Oponent prof Dagmar 
Kutsar, PhD (psühhol).

17. veebruaril kell 12 ph 102 toi
mub magistritööde kaitsmine kir
janduse ja rahvaluule osakon
nas:
Katrin Ennus “ Iroonia mõistest 
Heiti Talviku luule näitefeesti kir
janduse magistrikraadi saami
seks. Juhendaja dots Arne Meri
lai, knd (filol). Oponent dots Ele 
Süvalep, knd (filol);
Kristi Jõesaar “Marie Under luu
letõlkijana. Luuletõlgete koht Ma
rie Underi loomingus" eesti kir
janduse magistrikraadi saami
seks. Juhendaja prof Rein Vei
demann. Oponent Sirje Olesk, 
knd (filol).

17. veebruaril toimub Ülikooli 16- 
102 magistritööde kaitsmine pe
dagoogika osakonnas: 
kell 14 Meeme Liivak “Eestikeel
sed ringmängulaulud kakskeel
ses koolis” koolikorralduse ma
gistrikraadi saamiseks. Juhen
daja lektor K. Plado, MA 
(eriped). Oponent lektor R. Mik
ser, MA (ped);
kell 14.40 Irja Vaas “Biheivioristli
ke ja kognitiivsete õppimiskäsit-

luste ilmingud käsitöö õpetami
sel” koolikorralduse magistri 
kraadi saamiseks. Juhendaja 
prof E. Krull, ped-knd. Oponent 
M. Säre, MA (ped).

20. veebruaril kell 14.15 toimub 
Liivi tn 2-225 Annika Paltseppa 
magistritöö “Mittelineaarsete 
plastsete silindrifiste koorikute 
optimiseerimine” kaitsmine ma
temaatika erialal. Juhendaja: 
prof Jaan Lellep. Oponent: füüs- 
mat-knd Kaljo Soonets. Info: 
dots Leiki Loone, tel 376 406.

LOENGUD
12. veebruaril kell 12.15 esineb 
Narva mnt 4 aud B306 majan
dusteaduskonna loengusarja 
“Eesti majanduspoliitika Euroo
pa Liidu lävepakul” raames pea
minister Siim Kallas.

12. veebruaril kell 16.15 toimub 
Lossi 3-406 Õpetatud Eesti Seltsi 
koosolek: Aadu Must “Venemaa 
eestlased ja Suur Terror.”

12. veebruaril kell 17 algab pro
fessorite klubi üritus matemaati
ka -in fo  rm aa tika teadu  s konna 
hoones J. Liivi 2 ruum 317. 
Päevakorrras tutvumine majaga 
ja prof M. Tombaku ettekanne 
“ Informaatika arengust Eestis” .

KURSUSED
11. veebruarist kursus magist
rantidele ja doktorantidele “Sta
tistiliste mudelite analüüs” 
(MTMS.01.006, 3 AP, E). Tutvus
tatakse põhilisi statistilisi mude
leid ja nende praktilist rakenda
mist paketi SAS abil. Nõutav sta
tistika algtase. Kestus veebruar - 
mai. 1 loeng nädalas: T kl 12.15 
J.Liivi 2-403. 1 praktikum näda
las (al 18.02) J.Liivi 2-003: T kl 
10.15 (1. rühm) ja К kl 12.15 (2. 
rühm). Info: Ene Käärik, 
enek@ut.ee.

Vabade kunstide kutsutud pro
fessori Tõnu Õnnepalu loengu
kursuse “Praktiline lugemine ja 
kirjutamine" (FLKU.00.108, 2AP, 
A) esimene loeng toimub 12. 
veebruaril kell 18 ph aud 102. 
Info: Triin Lett, tel 375 669.

Külalisprofessor Hubert Schlei- 
chert filosoofia osakonnas:
1) Selected texts from the work 
of Hannah Arendt. FLFI 02.014,

4 AP. Kursus toimub veebruar- 
märts, T 14-16, Ülikooli 7, II kor
rus.
2) Introduction to Argumentation 
Theory. FLFI 02.041, 4 AP. Kur
sus toimub veebruar-märts, E 
12-14, Ülikooli 7, II korrus. Esime
ne kokkusaamine 10.02.
3) Philosophical Reflexions on 
War and Peace. FLFI 02.015, 4 
AP. Kursus toimub veebruar- 
märts, К 18-20, Lossi 3-223. Info: 
375 427, kirsti@ut.ee.

Kunstide osakonna muusika õp
petooli valikkursused:
FLKU 02.011 (2 AP, E) Klassit
sism muusikas ja kultuuris. EMA 
dots Toomas Siitan. 10.-15. 03 
kell 11-14 H. Elleri nim. Muusika
koolis;
FLKU 02.012 (2 AP, E) Muusika
teooria ja solfedzo II. Lektor Elvi 
Oolo. E ja К kell 16-18 Lai tn 34 
-72;
FLKU 02.016 (2 AP, E) Praktiline 
solfedzo. Lektor Elvi Oolo. T ja N 
kell 16-18 Lai tn 34-72;
FLKU 02.006 (2 AP) Sissejuha
tus muusikapsühholoogiasse. 
Prof Jaan Ross. N kell 10-12 Tiigi 
78 aud 332;
FLKU 02.018 (2 AP, A) Üldfonee- 
tika seminar II. Prof Jaan Ross. 
R kell 14-16 ph aud 244,
FLKU 02.021 (1 AP, A) Ajalooli
ne esituspraktika. Assist. Lilian 
Langsepp. N kell 11-13 ja R kell 
12-14 Lai tn 34-72. Loenguteks 
registreerimine osakonnas tel 
375 669.

FLAJ.07.156 (2 AP) Külalislektor 
PhD Karsten Brüggemann peab 
ajaloo osakonnas loengseminari 
Nõukogude Venemaa {1917 - 
1941) kultuuripoliitikast. E kl 12- 
14 (üle nädala al 17.02) Lossi 3- 
426.

Klassikalise filoloogia õppetooli 
valikkursus “Antiikkirjanduse 
žanrid". Kursus annab ülevaate 
antiikkirjanduse arengust teema
de ja žanrite kaupa. Kursust on 
võimalik sooritada kahes mahus: 
põhikursus 2 AP (FLGR.02,349, 
eestikeelsed tekstid), süvenda
tud kursus 4 AP (FLGR.02.370, 
iisandub võõrkeelne kirjandus, 
põhiliselt inglise- ja/või saksa
keelne). Kursust viivad läbi klas
sikalise filoloogia õppejõud. Al
gus 18.02 kell 16.15 Ülikooli 17- 
225.

TEATED
Organiseerumata meestudeng! 
Eesti vanim meeskorporatsioon 
Vironia ootab sind külalisõhtute
le, mis toimuvad 14. ja 18. veeb
ruaril kell 20 meie ajaloolises ma
jas Lai 30. Riietus korrektne.

Iganädalased Tartu Ülikooli hom- 
mikupalvused toimuvad kolma
päeviti kell 9.15-9.45 ph aud 
227. Uue semestri esimese horri- 
mikupalvuse peab 12. veebruaril 
EELK Tartu Peetri koguduse 
õpetaja Kalle Mesila.

Löuna-Eesti keele- ja kultuuri
uuringute keskus on alates 
veebruarist avatud: E 12-16; T, 
K, N 9-12; R 12-14. Keskuse 
jututarõ hakkab toimuma nelja
päeviti. Esimest korda saame 
kokku 13. veebruaril kl 18. 
Jututarõ külaliseks on Mulgimaa 
kirjanik ja kunstnik Siim Kärner, 
kes räägib äsja valmis saanud 
murdeluule antoloogiast. Võru 
keele vestlusring hakkab toimu
ma esmaspäeviti kl 16. Esimest 
korda saame kokku 17. veeb
ruaril. Info: Mariko Faster, kuraa
tor, tel 375 422.

KONTSERT
9. veebruaril kell 16 Tartu linna
muuseumis sarjas “Linna Muusi
kud Linnamuuseumi” “Konnade 
kodu” ansambel “Kolmkõla” -  
Tiit Paulus (kitarr), Lembit Saar
salu (saksofonid), Maria Väli (vo
kaal). Kavas Tiit Pauluse laulud 
Hando Runneli sõnadele. Pilet 
60, (30) kr.

9. veebruaril kell 16 Vanemuise 
Kontserdimajas festival “opeN- 
Baroque 2003” : Bulgaaria müsti
lised hääled -  ANGELITE, Diri
gent Georgi Petkov. Traditsio
naalne ning õigeusu kiriku müsti
line muusika maailmakuulsa ja 
ebakonventsionaalse koori esitu
ses, Piletid 100, (60) kr.

13. veebruaril kell 19 Vanemuise 
Kontserdimajas sarjas “Sümfoo
niaorkestreid maailmast” Läti 
Rahvuslik Sümfooniaorkester, 
Vestards Šimkus (klaver), diri
gent Olari Elts. Kavas Glinka 
avamäng ooperile “Ruslan ja 
Ludmilla” , Rahmaninovi rapsoo
dia Paganini teemale, Tsaikovski 
sümfoonia nr 6 “Pateetiline” . Pi
letid 80, (40) kr.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress:
Ülikooli 18, Tartu 50090

REKLAAMI HINNAD
1/2 lk (194x268 mm) 2700,- Kujundus 20% hinnast

Ülikooli liikmetele kuulutused ja 
reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680, 051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500,- Logo ja/või foto kasutamine 50,- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800,- Reklaamteksti rida 10.- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07 375440 1/12 lk (92x64 mm) 500.- Kuulutuse rida 5 - laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 Keeletoimetaja Marika Kullamaa http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44x64 mm) 250.- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.
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Prof Mati Rahu 
isikuandmete 
kaitse eelnõust
LK 3

Motivatsioonist 
ja töötasust
LK 2

Erakondade 
väitlus kõrg
hariduspoliitikast
LK 3

Ajalootudengitel 
oma portaal
LK 2
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S u n d e k s e m p l a r

Täna algavad ülikoolis 
XXXIII füüsikapäevad

Ajalooüliõpilased Alo Raun, Eva-Maria Artus ja  Silver Loit kutsuvad üliõpilasi pida
ma kuninglikku lumelahingut Laiusel. v a r j e  s o o t a k

lumelahing Laiusel
Alo Raun
AOÜK aseesimees

Tartu Ülikooli tudengid kor
raldavad järgmise nädala 
laupäeval, 22. veebruaril Jõ
gevamaal Laiusel lumekind- 
luse vallutamismängu, kuhu 
ootavad osalema viitsada 
tudengit ja kooliõpilast.

Eesmärk on korrata seda, 
mida tegi Rootsi kuningas Karl 
XII pärast võidukat Narva la
hingut üle kolmesaja aasta ta
gasi.

Kuningas oli jäänud armeega 
talvituma Laiusele, juhtides 
sealt tollal kogu Rootsi impee
riumi. Pärast olukorra stabili
seerumist ehitasid igavuses 
vaevlevad rootsi sõdurid suure 
lumekindluse ning jagunesid 
selle kaitsjateks ja piirajateks. 
Kuninga juhtimisel toimunud 
lahing, mille kestel tulistati 
suurtükkidest papist kuule, ei 
möödunud küll päris ohvriteta, 
ent tõstis kindlasti selles lahin
gus osalevate rootsi, soome, 
saksa ja eesti sõjameeste ühte
kuuluvustunnet.

302 aastat hiljem viiakse üri
tus läbi siiski ohutumalt, rõhu
des eelkõige vaatemängule, 
sest Põhjasõja-aegse ürituse 
taaskorraldamise põhieesmärk

on ikkagi tõestada, et ajalugu ei 
ole pelgalt kuiv ja teoreetiline, 
vaid vajaduse korral ka atrak
tiivne ja praktiline.

Lumest bastionid

Samuti ei ehita me valmis ter
vet kindlust, vaid ühendame 
selle Laiuse linnuse varemete
ga. Lahingu tarbeks ehitatakse 
Laiuse linnusevaremete juurde 
kolmesaja aasta vanuste skee
mide järgi lumest bastionid ja 
müürid, millest ühele poole jää
vad linnuse kaitsjad ja teisele 
poole ründajad. Lahingu võidab 
see, kes esimesena hõivab vas
taspoole lipu.

TÜ ajaloo osakonna üliõpilas- 
kogu (AOÜK) ja ajalooringi 
eestvedamisel käivitatud pro
jektis on oodatud osalema kõik 
asja vastu huvi tundvad üliõpi
lased nii meilt kui ka teistest 
ülikoolidest ja kooliõpilased. 
Kindlasti soovime kaasata ka 
Laiuse elanikke ning sõjaväela
si.

Projekti esimene faas on 
kindluse rajamine. Selleks sõi
dab juba teisipäeval Laiusele 50 
noort, et siis neli päeva järjest 
lumest linnust meisterdada.

Laupäeva hommiku! lahingut 
pidama saabuvaid ootab ees ri- 
vidrill, millele järgneb lahing ja

seejärel sõjaajaloole ning konk
reetsemalt Põhjasõjale kesken
duv seminar, kus peaksid esi
nema mitmed eriala asjatund
jad eelkõige Tartu Ülikoolist.

Toit tasuta

Korraldajad garanteerivad ehi
tajatele kõikidel päevadel prii 
öömaja ning kord päevas korra
liku kõhutäie. Samuti on taga
tud kõigi sõdijate lahingujärgne 
toitlustus ja vajaduse korral ka 
ööbimine.

Praegu käivad läbirääkimi
sed Edelaraudteega, mille tule
musena on võib-olla võimalik 
kompenseerida kõigile Tartust 
tulijaile rongipilet Jõgevale. Jõ
gevalt edasi sihtkohta viivad 
juba eribussid.

Projekti sponsoreerivad TÜ 
Üliõpilasesindus, Balti Veski, Jõ
geva Vallavalitsus ja Salvest, 
kusjuures Balti Veski eraldas 
Laiuse projekti tarbeks 90 kilo 
mitmesuguseid Veski-Mati ja- 
hutooteid. Suursponsor on ka 
Jänksi Kohuke, iga lahingus 
osalenu saab ka ühe kohukese.

Kui tunned huvi projektis 
osalemise vastu, siis registreeru 
aadressil aloraun@hot.ee või 
teata tel 050 63 831.

Lisainfo: www.hot.ee/ajalu
gu.

Näitus "Lätimaa ja Tartu Ülikool
12. veebruaril avati TÜ Raa
matukogus näitus “Lätimaa 
ja Tartu Ülikool”, mille üks 
osa kajastab Eesti ja Läti 
kirjandust.

Läti Teaduste Akadeemia 
president jDnis Stradinš (pil
dil) pidas konverentsisaalis 
loengu “Tartu Ülikool Läti tea
duse ja kultuuri ajaloos”.

Ürituse korraldasid Läti Va
bariigi Suursaatkond Eestis ja 
Tartu Ülikooli Raamatukogu.

Lähemalt Eesti ja Läti teadus- 
ning haridussuhetest mõnes 
UT järgmises numbris lähemalt.

U U D I S E D

Esitati kaks 
dekaanikandidaati
Matemaatika-informaatikatea- 
duskonna dekaani kandidaa
diks esitasid puhta matemaati
ka, rakendusmatemaatika ja 
arvutiteaduse instituudid al
gebra professori Mati Kilbi. Mati 
Kilp on olnud matemaatikatea
duskonna dekaan 1980-1989.

Matemaatilise statistika insti
tuut esitas kandidaadiks mate
maatilise statistika professori 
Tõnu Kollo.

Dekaani valimise korra järgi 
peab kandidaat viie tööpäeva 
jooksul pärast kandidaatide esi
tamise tähtaja lõppu (s.o hilje
malt 14. veebruaril) esitama 
akadeemilisele sekretärile kir
jaliku nõusoleku kandeerimi- 
seks.

Praegune dekaan prof Toivo 
Leiger ütles UTle, et ta on olnud 
dekaan juba kolm ametiaega 
järjest ning teaduskonna põhi
määrus ei luba rohkem kandi
deerida.

Valimised toimuvad 21. veeb
ruaril.

Füüsikaseltsi
üliõpilaspreemiad
Eesti Füüsika Seltsi 2002. aasta 
üliõpilaspreemiad määrati Taa
vi Jantsonile magistritöö 
“EnYAG kilede kasvatamine 
impulss-lasersadestusega ja sa- 
destusprotsessi optiline moni
tooring” (juhendaja Füüsika 
Instituudi vanemteadur Raivo 
Jaaniso) ja Sergei Štšemeljovile 
magistritöö eest “Resonantselt 
võimendatud kolmanda har
moonilise genereerimine ning 
mitmefootoniline ionisatsioon 
Besseli ning segmenteeritud 
koonilistes laserkiirtes” (juh 
Füüsika Instituudi vanemtea
dur Viktor Peet).

Üliõpilaste
meistrivõistlused
8. veebruaril kell 15 algavad 
Tallinna Spordihallis Eesti üli
õpilaste MV kergejõustikus. 
Ajakava: www.easl.ee, info 333 
233, 052 57 624.

22. veebruaril kell 9-19 Tal
linnas Kristiine Spordihoones 
Eesti üliõpilaste MV saalijalg- 
pallis.

TÜst on võistlustules kolm 
meeskonda. Avamine kell 11, 
kavas footbagi show, afterparty 
pubis Wellington. Pealtvaataja
tele tasuta sissepääs.

TÜ ootab kaasaelajaid.

Täna kell 12 avatakse Tartus teadus- ja haridusmess 
Intellektika. Messil saab näha ka TÜ maali eriala 
lõpetanu Eda Lõhmuse 2001. aasta bakalaureusetööd 
“Mõtted 1 ja  II”. Töö juhendaja oli professor Jaan 
Elken. Messi ettevalmistusi teevad Leeni Uba teabetali
tusest ja semiootikaüliõpilane Nikolai Ostašov.

VARJE SOOTAK
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Täna kell 10 algavad TÜ füü
sikahoones XXXIII Eesti 
füüsikapäevad.

Füüsikapäevade avasõnas 
esitab TÜ rektor prof Jaak 
Aaviksoo visiooni Eesti füüsika 
tulevikust.

Reedel kuulatakse ettekan
deid Eesti füüsikute viimase aja 
huvitavamatest uurimistule
mustest ning laiemat huvi pak
kuvate uurimissuundade aren
gust kogu maailmas. Lisaks rää
gitakse avapäeval röntgenlase- 
ritest (prof Ingolf Lindau Stan- 
fordi Ülikoolist), viimasest No
beli füüsikapreemiast (dr Laur 
Palgi), laseroptika panusest 
füüsika fundamentaal- ja tsivili
satsiooni globaalprobleemide 
lahendamisse (akad Peeter 
Saari), molekulaarspektro-

skoopiast (dr S, Sorensen Lun- 
di Ülikoolist) ning klaaside füü
sikast (prof Jaak Kikas).

Pärastlõunal toimub Eesti 
Füüsika Seltsi üldkoosolek, kus 
arutatakse ka füüsikaÕpetuse ja 
füüsika populariseerimisega 
seotud probleeme.

Üldkoosolekul antakse kätte 
Eesti Füüsika Seltsi aastapree
mia ja  üliõpilaspreemia ning 
avatakse füüsikaõpikute näitus. 
Seekordse aastapreemia vääri
liseks tunnistas selts TÜ Füüsi
ka Instituudi vanemteaduri 
Viktor Peedi tööde eest mitteli
neaarsete optiliste nähtuste 
uurimisel Besseli kimpude abil. 
Füüsikapäevad jätkuvad lau
päeval ettekannetega materja
liteadusest, nanotehnoloogiast, 
optikast ning keskkonnafüüsi- 
kast. Info: www.physic.ut.ee/ 
fp/kava.html.

Peaminister Siim Kallas 
maj andusteaduskonnas
Jüri Sepp
majandusteaduskonna 
dekaan, professor

Rein Jüriado
projektijuht

Üleeile pidas majandustea
duskonnas loengu peami
nister Siim Kallas.

Kallase ettekanne Eesti ma
janduspoliitikast Euroopa Liitu 
astumise taustal oli avalöögiks 
majanduspoliitika traditsiooni
lisele loengusarjale.

Siim Kallas märkis, et Euroo
pa Liidus on majanduspoliitika 
võtmeküsimusteks põllumajan- 
dustoetuste süsteemi reform, 
tööjõuturu muutmine paindli
kumaks, Euroopa ühisraha 
euro aluseks oleva stabiilsus- 
pakti tulevik, uute liikmesriiki
de ühinemisega seotud kulutu
sed ning otsustusmehhanismi- 
de tulevik.

Pärast ligi tunniajast ettekan
net vastas peaminister küsi
mustele.

Vastates ülikooli finantsdirek
tori Taimo Saani küsimusele 
Eesti kõrghariduse vähesest fi
nantseerimisest võrreldes teis-

ANDRES TENNUS

te Euroopa riikidega, nentis 
Siim Kallas, et üldhariduskoolid 
seisavad oma huvide eest üht
semalt kui ülikoolid.

Peamiselt majandusteadus
konna üliõpilastele suunatud 
loengusarjas esinevad kogu ke
vadsemestri igal kolmapäeval 
tuntud majanduspoliitika tege
lased.

Järgmisel nädalal räägib prof 
Joseph Lau Singapuri majan
duse konkurentsivõimest ja sel
le arengust.

VARJE SOOTAK
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Bioorgaanilise 
keemia profes
soriks Ago Rinken
TÜ nõukogu valis bioorgaanilise 
keemia professoriks orgaanilise 
ja bioorgaanilise instituudi dot
sendi Ago Rinkeni.

Rinken lõpetas TÜ keemia 
osakonna cum laude 1983, kee- 
miakandidaat 1987, meditsiini
doktor 1996.

Töötanud TÜs 1986. aastast, 
täiendanud 1990-1992 Tokio 
ja 1992-1996 Uppsala ülikoo
lis. Õppetooli juhatab 2001. 
aastast.

Uurimistöö seotud peamiselt 
närviimpulsi ülekandemehha
nismi regulaatormehhanismi- 
de, samuti valkude 
immobiliseerimise mehhanis
mide uurimisega.

Ago Rinken on eesti Biokee
mia Seltsi ja Eesti Farmakoloo
gia Seksi liige.

TÜ asutas OÜ 
Elementum
TÜ nõukogu otsustas asutada 
ÖÜ Elementum, mille üks osa 
nimiväärtusega 15 000 kr kuu
lub asutamisel Tartu Ülikoolile 
ja teine osa nimiväärtusega 
30 000 kr Cresco Tehnoloogia 
AS-ile.

Nõukogu kiitis heaks osa
ühingu asutamislepingu ja põ- 
hikiija projektid.

Osaühingu tegevusalad on 
piimhappe ja selle produktide 
rakendusteadust ja kommert- 
siaalne arendamine aktsiain
vesteeringuid ja/või intellek
tuaalset vara hallates ning tea
dusmahukate kõrgtehnoloogi
liste projektide arendamine, 
analüüs, nõustamine, finant
seerimise korraldamine ja hal
damine.

Esimene ühisprojekt on bio- 
loogia-geograafiateaduskonna 
prof Ain Heinaru juhtimisel 
arendatav piimhappe tööstusli
ku tootmise ja biodegradeem- 
vate materjalide projekt.

Tudeng Euroopa
üliõpilasspordi
otsustajaks
EUSA (Euroopa Üliõpilasspor- 
diliit) üldkoosolek otsustas, et 
noor ja arenev organisatsioon 
vajab rohkem tudengite ideid. 
Eesti Akadeemilise Spordiliidu 
arendusjuhi Tiina Beljaeva sõ
nul kiideti üldkoosoleku otsuse
ga heaks luua EUSA tudengite 
töörühm Student Commision. 
Keskustelu toimub põhiliselt e- 
posti teel, tudengite juhatusse 
kuulub vähemalt 5 liiget. Aru
tatakse kogu Euroopa üliõpilas
spordis toimuvat ning antakse 
nõu EUSA juhatusele, mida ta
havad tudengid.

Ka ühel hakkajal Eesti tuden
gil on võimalus oma kandida
tuur üles seada (eelduseks ing
lise keele oskus). EASL ootab 
kandidatuure 19. veebruarini. 
Juurde lisada lühike CV ning 
CV spordi ja õpingutega seon
duvalt.

Info: Tiina Beljaeva, 333 233, 
052 57 624, easl@easl.ee.

Kuidas palk, nõnda töö?
M artann Veisson
TÜ personalitöö spetsialist

Ülikooli juhid on semestri al
guses taas küsimuse ees, 
kuidas tunnustada oma töö
tajaid nii, et saavutada ooda
tud tulemusi.

Mõned näited, et teema on 
päevakohane -  Harvard Busi
ness Review (HBR) viimane 
erinumber käsitles motivatsioo- 
niteemat, sellele valdkonnale 
on tähelepanu pööratud Eesti 
Personalitöö Arendamise Ühin
gu konverentsidel, korraldatud 
on rahvusvahelised uuringud.

Ülikooli kontekstis on oluline 
tuntud motivatsiooniteoreetiku 
Frederick Herzbergi teooria, 
mida tutvustatakse viimases 
HBRi erinumbris. Herzberg kä
sitleb kahte eri faktorite gruppi, 
millest esimene võib tekitada 
rahulolematust, teine aga viia 
rahuloluni. Välised tegurid -  
hea ülemus, kõrge palk ja töö
tingimused väldivad küll tööta
ja rahulolematust, kuid ei taga 
veel rahulolu. Rahuloluni vii
vad eelkõige sisemised tegurid 
-võimalus teha huvitavat tööd, 
võtta vastutust, saada tunnus
tust ja saavutada edu.

Ka maineka konsultatsiooni
firma Hewitt Bacon & Woodrow 
eelmise aasta lõpus läbiviidud 
tippjuhtide uurimus näitas, et 
edukaid juhte ei motiveeri nii
võrd rahalised väljakutsed, kui
võrd mõju ulatus, isiklikud saa
vutused ning staatus.

Vaatamata võimalustele mo
tiveerida töötajat mitmesugus
te lisatasudega, ei tohiks seda 
üle tähtsustada. On tõenäoline, 
et enamik ülikooli töötajaid on 
motiveeritud peamiselt sise
miste tegurite kaudu ning ta
sustamisega saavutame vaid 
motivatsiooni hoidmise olemas
oleval tasemel

Järgnevalt lähemalt rahali
sest tasustamisest ülikoolis.

1. Palgaeeskirja piirangud ei 
võimalda soovitud palka 
maksta.

Juhtum 1. Välisteadusprojek- 
ti täitjale soovitakse määrata 
vastava astme põhipalgamäära 
mitmekordselt ületav tasu.

Kui tegemist on hea töötaja
ga, kes on tulemuslik kõigis 
valdkondades, võib maksta tu- 
lemuslisa, preemiat või teha 
taotlus põhipalgamäära tõstmi
seks. 31. detsembri seisuga sai 
erandpõhipalka 17 akadeemi
list töötajat, seitse olid seotud 
välislepingute täitmisega.

Juhtum 2. Soovitakse laien
dada väga hea spetsialisti töö
valdkonda, lisanduvad mõned 
uued tööülesanded, kuid töö 
tervikuna jääb raskusastmelt 
samaks. Palka soovitakse maks
ta rohkem kui 5. palgaastme 
palgamäär ilma rektori erand- 
loata võimaldab. Kas ainus või
malus selleks on määrata tööta
ja peaspetsialisti ametikohale?

Antud juhul on tegemist siisld 
spetsialistiga, kelle töötulemusi 
ja töö intensiivsust arvesse võt
tes võiks kaaluda tulemuslisa 
maksmist, mida ülikooli palga
eeskirja kohaselt võib määrata 
kuni 30% kuupalgast.

2. Miks ei saa tehtud töö eest 
maitsta lisatasu?

Juhtum 3. Teise teaduskonna 
õppejõud pidas meie teadus
konnas loengukursuse, mida ta 
varem pole teinud. Kas talle 
võib määrata lisaülesannete 
eest lisatasu?

Tasustamise aluseks on tööta
ja töö väärtuslikkus ülikooli kui 
terviku kontekstis, seega ei ole 
määravaks, millises struk
tuuriüksuses konk
reetseid töö
ü lesan d e id  
täidetakse.
TÜs ei 
ole keh
te s ta tu d  
õ p p e j õ u - 
dude õppe
töö norm
koormust (on miinimumkoor- 
mus), eeldatakse, et struktuuri
üksuses on koormus õiglaselt 
jaotatud. Näiteks võib õppejõu 
õppekoormus kolleegi koor
must olulisel määral ületada, 
samas aga võib kolleeg olla ak
tiivsem teadustöös.

Kui terviklikud tööpanused 
siiski märkimisväärselt erine
vad, on võimalus tõsta palka 
kuni 50% (põhjendatud vaja
duse korral enamgi) võrreldes 
miinimumkuupalgamääraga. 
Samuti jääb võimalus tunnusta
da töötajat loengukursuse sil
mapaistva läbiviimise eest 
preemiaga. Eeldades, et töötaja 
on tulemuslik õppe- ja teadus
töös tervikuna, võib kaaluda ka 
tulemustasustamise võimalust.

Lisatasustamisel peaks siiski 
olema ettevaatlik, et mitte soo
dustada ainult nn enamtasus- 
tatud tööülesannete täitmist. 
Kuigi sageli tunnustatakse sel
gelt mõõdetavate tööülesanne
te täitmist (loengud, publikat
sioonid, retsensioonid jmt), on 
akadeemilise töötaja töö tõelist

Mutatsioon lisatasustamisest. KARMEN HAIBA

väärtust võimalik hinnata vaid 
tervikust lähtudes.

3. Kas kõrge põhipalk ja vähe 
lisatasusid või madal põhi
palk ja palju lisatasusid?

Juhtum 4. Akadeemiline töö
taja täidab jaanuarist detsemb
rini suurt projekti. Kas maksta 
lisatasu või tõsta põhipalka?

Teadusprojektide täitmine 
on akadeemilise personali põhi
töö, seda ei saa käsitleda lisa- 
ülesandena. Ülikooli tasusta- 
mispraktika lähtub põhimõt
test, et kõigilt töötajatelt ooda
takse häid töötulemusi igas töö- 
valdkonnas, seega on soositud 
pigem suhteliselt kõrge põhi
palk. Antud juhul on sobivaim 
lahendus põhipalgamäära tõst
mine määratud tähtajaks.

Võrreldes erasektori palga- 
praktikaga, kus lisatasu moo
dustab teatud valdkondades 
suurema osa töötaja koguta -

T U  P A L G A S Ü S T E E M I  P Õ H I M Õ T T E D

Ühtsus ja terviklikkus -  kõiki põhimõtteid rakendatakse ühe
taoliselt kõigile töötajaile.

Tasustamise aluseks on töötaja töö väärtuslikkus ülikooli kui 
terviku kontekstis ja töö eripära (sh vastutuse määr ja ulatus, 
töö keerukus, töö täitmiseks vajalik kompetents). Töö 
väärtuse alusel määratakse palgaaste.

Tasustamisel arvestatakse Eesti palgaturu konteksti. Akadeemi
liste ametikohtade puhul on eesmärgiks olla palgaturu liider, 
mitteakadeemiliste ametikohtade puhul maksta tööjõuturu! 
konkurentsivõimelist tasu.

Hoides tasustamissüsteemi stabiilsust ning ühtsust, tagatakse 
ka piisav paindlikkus (lisatasustamine, premeerimine, 
tulemustasustamine, erandite tegemise võimalused).

Tasustamisotsuseid teeb töötaja vahetu juht kooskõlastatult 
kõrgema astme juhiga (vajadusel konsulteerides personali
osakonnaga), millega antakse töö tegelikule korraldajale 
volitused ja juhtimisvastutus.

sust, väärtustab ülikool eelkõige 
tasustamise stabiilsust ja tervik
likkust. Samas on lisaks püsiva
le põhipalgale vajalik tagada ka 
palgasüsteemi paindlikkus 
nendeks juhtumiteks, kus töö

intensiivsus mingi perioodi väl
tel muutub. Lisatasustamiseks 
on sel juhul kolm võimalust: 
lisatasustamine lisaülesannete 
eest, premeerimine ning tule
mustasustamine.

Tartu Üliõpilasteatri lisaetendused
Üliõpilasteater annab publiku soovil komöödia “Artur ja Paul ehk 
veidi enne maailma loomist” (Mehis Heinsaar/Daniil Harms/ 
Lewis Carroll) viis lisaetendust.

Tegemist on 2001. aastal võimsalt debüteerinud Mehis Heinsaa
re esiknäidendiga, mis on üliõpilasteatri 10. lavastus.

Näidendit mängitakse 19., 21. ja 27. veebruaril, 28. ja 1. märtsil 
Tartus Lutsu Teatrimajas (Lutsu 2) kell 19. Info ja piletite tellimine 
303 180, 303 181. Vt ka: www.ut.ee/teater.

Lubajad või tegijad?
Kairi S aar
TÜ Üliõpilasesindus

Eesti Üliõpilaskondade Liit 
koos TÜ Üliõpilasesinduse- 
ga korraldab 18. veebruaril 
kell 18 keemiaringis kõrgha- 
ridusteemalise väitluse 
kuue erakonna vahel.

Väitlustulle lähevad Tõnis Lu
kas (Isamaaliit), Ene Ergma 
(Res Publica), Marju Lauristin 
(Rahvaerakond Mõõdukad), 
Margus Hanson (Reformiera
kond), Villu Reiljan (Eestimaa 
Rahvaliit) ja Sven Mikser 
(Keskerakond). Debatti juhib 
Marko Lepik.

Poliitikud tutvustavad debatil 
oma erakondade sotsiaal-ja ha
ridusvaldkonna valimisplatvor
me ning annavad aru, miks üli
õpilased peaksid üldse valima 
minema ning valima just neid?

Debatte korraldatakse nii Tal
linnas kui ka Tartus EÜLi kam

paania “Tudeng, pööra seis 
enda kasuks!“ raames, mis sai 
alguse tudengikonverentsiga 
eelmise aasta detsembris ning 
lõpeb tudengikontserdiga “Ko
dusõjas surma ei saa“ 25. veeb
ruaril Saku Suurhallis. Kam
paania eesmärk on propageeri
da tudengite seas valimistest 
osavõttu, harida aktuaalsetel 
kõrgharidusteemadel ning 
tuua poliitika tudengitele lähe
male. Kampaania tulemusena 
peaks kasvama üliõpilaste vali
misaktiivsus ja seeläbi ka ühis
konna üleüldine suurem tähe
lepanu tudengiküsimustele.

Üliõpilasesinduse esindajad 
teevad enne Riigikogu valimisi 
õppehoonetes ja raamatukogus 
selgitustööd, miks minna vali
mistele ja kuidas saab valida.

Meie jaoks ei ole oluline, milli
se erakonna poolt tudeng hää
letab, vaid see, et ta ise otsus
taks, kellele oma hääle annab.

Ajalooportaal aitab 
tudengeid
Tartu Ülikoolis ajalugu õppivate 
tudengite abistamiseks loodud 
ajalooportaal www.hot.ee/aja- 
lugu on sellest nädalat avalik
kusele avatud.

Nimetatud aadressilt leiab 
ajaloo osakonna 3. kursuse se
nise kodulehe asemel nüüdsest 
ajalooportaali.

See on koduleht, kust peak
sid kasulikku infot saama kõik 
TÜs ajalugu Õppivad või aja
loost huvituvad tudengid.

Sinna peaks koonduma info 
kõikide ajalugu õppivate kur
suste kohta, lingid nende kodu
lehtedele ja muudesse ajaloo
lasele kasulikesse paikadesse.

Lisaks leiab uuelt kodulehelt 
infot erinevate ajalootudengite 
katusorganisatsioonide kohta 
nagu AOÜK (ajaloo osakonna 
üliõpilaskogu) ja ajalooring. Sa
muti hakkab portaalis pidevalt 
jooksma Laiuse Kuninglikku Lu- 
melahingut puudutav info.

mailto:easl@easl.ee
http://www.ut.ee/teater
http://www.hot.ee/aja-
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Privaatsuse trummi peibutav põrin
Isikuandmete kaitse uus seadus takistaks rahvatervishoiu teadusuuringuid

A R V A M U S

Prof Mati Rahu arvates on Eestis asutud terviseteaduste väljasuretamise teele, e r a k o g u

Eestis on loodud pretsedent epidemioloo- 
giliste registeruuringute lõpetamiseks.

M ati Rahu
Eksperimentaalse ja 
Kliinilise Meditsiini Instituudi 
osakonna juhataja,
TÜ külalisprofessor

Isiku privaatsuse absoluti
seerimise nimel ei tohi hävi
tada üldiste huvide eesmär
gil tehtavat teadustööd. Pa
raku on Eestis hakatud ter- 
viseteadusi välja suretama.

Meie käsutuses on trumpäss 
“privaatsuse kaitse”, mida õigel 
hetkel välja käies jõuame kindla 
tulemuseni. Tuleb viidata põhi
seadusele, eraelu puutumatu
sele, minna üle delikaatseid, sh 
terviseandmeid sisaldavatele 
andmekogudele ja nende alusel 
tehtavale teadustööle.

Terviseandmetega tegelevad 
lihtsurelikud -  nad hoiavad mä
lus inimeste saladusi, lobisevad, 
kaotavad dokumente, saavad 
niru palka -  seetõttu hakkavad 
nad varsti andmeid müüma.

Tavainimene hakkab erista
ma mitte ainult stereotüüpset 
privaatsuse õilsat tagajat ja hä
biväärset rikkujat, vaid peab 
loomulikuks kõiki eraelu kait
seks pakutavaid abinõusid.

Uue seaduse eelnõust

Uue idee esitas 27. jaanuari 
“Aktuaalses kaameras” Riigiko
gu põhiseaduskomisjon: Euroo
pa Liit nõuab Eestilt uut isiku
andmete kaitse seadust; prae
gune eelnõu (nagu kehtiv sea- 
duski) lubab delikaatseid isiku
andmeid teadusliku või uuri
mistöö eesmärgil kasutada isiku 
nõusolekuta, mis jätab aga ini
mesed ilma õigusest oma and
mete kasutamise üle ise otsus
tada; seadust peab muutma -  
isikult tuleb enne tema andme
te kasutamist saada luba; suu
rema efekti tagamiseks tuleks 
loa andmise asemel lubada 
teadlastel töödelda vaid ano
nüümseid andmeid.

Mida uuendus tähendab? 
Kes terviseteaduste olemust ja 
metoodikat tunneb, mõistab, et

nii antakse terviseandmeid si
saldavate andmekogude loomi
sele, nende kvaliteedile ja kasu
tamisele surmav kogupauk.

Võtame Eesti Vähiregistri 
(EVR). Seadusemuudatuse 
korral peab haigestunu hakka
ma oma andmete saatmist 
EVRile lubama või keelama, sest 
seal tehakse teadustööd. Kui 
doktorant soovib uurida EVRi 
andmete kvaliteeti, peab ta 
saatma kirja valimisse võetud 
isikutele, et nad 30 päeva jook
sul vastaksid, kas võib teha hai
guslugudest väljakirjutusi.

Kui tuleb vastata küsimusele, 
kas saastatud piirkonnas pikka 
aega elanud inimesed haigestu
vad sagedamini kopsuvähki, 
peab haigestunutelt (kellest 
75% sureb aasta jooksul) või 
nende sugulastelt hankima 
andmete kasutusloa.

Kui klinitsist soovib analüüsi
da, kas viimase 35 aasta jooksul

on ajukasvajate ravi Eestis tõ- 
hustunud, siis teabe saamiseks 
peab ta koguma andmeid rah
vastikuregistrist, haiglate re
gistritest ja surmade andme
baasist, ning pidama kirjavahe
tust valimisse kuulunutega.

Seadus kasutuskõlbmatu

Mitmes Euroopa riigis on taoli
sed stsenaariumid juba läbi 
mängitud ... edutult. Hamburgi 
vähiregister on ehe õpikunäide, 
kuidas andmestik muutub hai
gestunutelt loa hankimise nõu
de korral kasutuskõlbmatuks.

Äsja ahastas Suurbritannia, 
kui seal sooviti sisse viia sama 
nõue. Kavandatu ei tahtnud 
klappida valitsuse plaaniga 
uurida vähihaigete ravi paran
damise ja vähisuremuse alan
damise hoobasid.

Allkirjanõude kehtestamine 
või andmebaasidest isikuand
mete kõrvaldamine oleks muut

nud võimatuks mõõta tegelikku 
haigestumust, kõrvutada seda 
teiste maade omaga, võrrelda 
ravi kättesaadavust rikaste ja 
vaeste seas, otsustada skrii- 
ninguprogrammide tõhususe 
üle, jahtida vähi riskitegureid.

Eesti seadusemuudatuse 
eestvedajad ei adu, et privaat
suse ja üldiste huvide vahelise 
tasakaalu jäme rikkumine pais
kab meid armetusse seisundis
se, milles inimeste ja riigi õigus 
teada saada (töökeskkonna toi
met tervisele, vaktsineerimise 
tõhusust ja riske, uimastisÕlt- 
laste võõrutusravi tulemusi jm) 
muutub olematuks.

Viide Euroopa Liidu nõudele

Võtame kätte Euroopa Parla
mendi ja Euroopa Liidu Nõuko
gu direktiivi 95/46/EC 
(24.10.1995).

Artikkel 11, lõige 2 -  isiku
andmete edastamine kolman
dale isikule on andmesubjekti 
nõusolekuta lubatav “eelkõige 
statistikaga seotud eesmärkidel 
või ajaloo- või teadusuuringute
ga seotud eesmärkidel”.

Artikkel 8, lõige 3 loetleb 
valdkonnad, mille korral on de
likaatsete isikuandmete töötle
mine vajalik -  ennetav medit
siin, meditsiiniline diagnoos, 
meditsiiniline abi, ravitöö, ter
vishoiu teenuse juhtimine.

Seega ametnike harjumus
pärane Euroopa Liidule vihja
mine on siinkohal kohatu. Veel
gi traagilisem -  kavandatav sea
dusemuudatus järgib mitte ni
metatud direktiivi, vaid hoopis 
selle 1990. ja 1992. aasta ver
siooni, mis oma sügava tervis
hoiu- ja teadustöövaenulikkuse 
tõttu ei saanud heakskiitu.

Just tänu Euroopa klinitsisti- 
de ja teadlaste selgitustööle 
saame praegu lugeda osunda
tud lõike, mille lisamist Eesti 
seadusesse on visalt välditud. 
Mis keelab meil eeskuju võt
mast Soome isikuandmete sea
dusest, milles sisalduvad jõuli
sed lõigud teadustöö, statistika 
ja registrite toetuseks?

Sihikul on kliinilise meditsiini 
ja nõrgukese rahvatervishoiu 
teadustöö see osa, mis tugineb 
arhiveeritud meditsiinidoku- 
mentidele ja toimivatele and
mebaasidele.

Miks Eesti privaatsuslahin- 
guis põristavad trummi vaid 
ühe vaate esindajad? Kes val
gustaks põhiseaduse, indiviidi 
autonoomia, seadusekuuleku
se olemasolu eelduse ja Põhja
maade õigusaktide ning tea
dustöö tegelikkuse argumente 
appi võttes tõe teistki poolt?

PS. Pärast kirjutise ärasaat
mist sain teada Eesti Vähiregist- 
rile saabunud Sotsiaalministee
riumi vastusest kahe teadus
projekti andmetaoduse kohta: 
andmeid väljastatakse ainult 
vähihaigete kirjalikul loal. See
ga on Eestis loodud pretsedent 
epidemioloogiliste register
uuringute lõpetamiseks.

Tudengite, magistrantide ja 
doktorantide epidemioloogia- 
kursustel me aga kõneleme en
diselt, et epidemioloogia on en
netava meditsiini alus.

K O M M E N T A A R

Ristläbilõikeline 
uuring Nobeli 
preemiat ei too

J a a n u s  
H arro
Eesti 
käitumis- 
ja tervise
teaduste 
keskuse 
juhataja

Tänaseks on terviseteadlaste ti
pule ja asjatundlikele rahvater
vishoiu administraatoritele saa
nud päris selgeks, et kõige väär
tuslikumad andmed tulevad 
prospektiivsetest longitudi- 
naalsetest uuringutest.

See tähendab, et hüpoteesid 
püstitatakse enne andmete ko
gumise algust ja uuritavaid jäl
gitakse pika aja vältel.

Kuna teadmised süvenevad, 
tekib sellise uurimistöö ajal uusi 
mõtteid, kuidas juba olemasole
vaid andmeid käsitleda. Iga 
kord uuritavatelt luba küsida 
pole mitte ebamugav, vaid või
matu. Samuti on võimatu ano
nüümne andmete kogumine 
longitudinaalse uuringu jätku
misel.

Mõnel pool on aga kombeks 
mõelda ühele päevale korraga 
ja paljude administraatorite ku
jutlusvõime ei küüni kaugemale 
ristläbilõikelisest küsitlusuurin
gust.

See võib muidugi vabalt ano
nüümne olla. Sobib selleks, et 
saada teada, millise partei poolt 
rahvas homme hääletab. Ter- 
vismõjude uurimiseks on see 
aga suhteliselt kasutu, sest 
hoiakud ja elutingimused muu
tuvad kiiremini, kui pikaajali
sed füsioloogilised protsessid ja 
leitavad seosed ei pruugi põh
juslikud olla.

Lugesin äsja ajalehest uurin- 
gutulemusest, et sagedamini 
habet ajavad mehed kogevad 
sagedamini orgasmi.

Selliseid uuringuid saab küll 
ristläbilõikelisena teha, aga ei 
tule neist tulu rahvale ega ka 
Nobeli preemiat -  pigem Ig-No- 
beli preemia, mis antakse igal 
aastal uuringute eest, mida ei 
ole võimalik ega vajalik korrata.

Individualistlikke väärtusi tähtsustatakse üle Liigne privaatsus pole
M arika  P aaver
psühholoogia magistrant

Saamaks delikaatsete isikuand
mete töötlemiseks luba, peab 
olema täidetud suur hulk tingi
musi alates konfidentsiaalsus- 
lepingutest isikuandmeid sisal
davates ruumides käivate isiku
tega ja lõpetades lukustatavate 
akende, metalluste ja seifidega. 
Seega on ka praeguse seadus
eelnõu järgi tegemist tugeva re
gulatsiooniga, kuid kui vastab 
tõele, et eelnõu kavatsetakse 
muuta nii, et isiklik nõusolek 
saab igasugusesse andmebaasi 
kuulumise vaieldamatute tingi
museks, oleks tegemist kumma
lise otsusega.

Asi ei ole ju andmete avali
kustamises -  see on vastava 
koolituse saanud ja konfident- 
siaalsuslepingud sõlminud asu
tuse ja isikute (näiteks ameti
vande andnud arstide või ame- 
tieetikaga põhjalikult tutvunud 
psühholoogide) poolt andmete 
eesmärgipärane töötlemine.

Selline rõhuasetus tekitab 
mulje EV ühiskonnas ja seadu
seloomes kajastuvast meele
heitlikust individualistlike väär
tuste (nagu privaatsus ja era
omand) ületähtsustamisest,

kuna mõiste “avalik huvi” tule
tab liiga paljudele meelde sove- 
tiaegset “isiku huvide alluta
mist kollektiivi huvidele”. Mulje 
kehtib seda enam, et tegemist 
pole kaasaegsete eurodirektii
videga, vaid põhiseaduskomis- 
joni isetahtliku otsusega võtta 
aluseks ELi vananenud aktid.

On raske ette kujutada vähi- 
registris andmete hoidmise 
jaoks nõusoleku küsimist. Et isi
kuga ühendust võtta, tuleb kel
lelgi tema andmeid (kontakt
aadressi, sünniaega ja teavet, et 
isik põeb vähktöbe) juba teatud 
mõttes töödelda, mis oleks pri
vaatsuse rikkumine isikute 
jaoks, kes ei soovi oma andmete 
töödemist.

Isiklik kogemus pole ka prae
gu kehtiva süsteemi puhul kuigi 
positiivne. Taotledes inspekt
sioonilt luba töödelda isikuand
meid, mida oli vaja kasutada 
üksnes isikuga ühenduse võt
miseks ja tema nõusoleku saa
miseks, ning mida pikemalt ei 
säilitatud isikuandmetena, vaid 
kodeeritud nimesid mittesisal
dava andmebaasina, jäid aru
saamatuks inspektsiooni nõu
ded ruumides tuleohutuse ja 
andmete välisriikidesse edasta
mise kohta.

kellelegi kasulik
nüümsed. Samas ei ole need 
registrid loomulikult ka laiale 
avalikkusele kättesaadavad.

Lisaks seadustele, mis reegli
na pehmendavad isikuandme
te kasutamist teaduslikus uuri
mistöös, reguleerivad asja
omaste isikute ringi veel profes
siooni (arstid) tegevust suuna
vad sätted ja eetikakoodeksid.

Ülemäärane “privaatsuse 
kaitse” ei luba kavandada abi
nõusid südame- ja veresoon
konna haiguste “liiga varajase” 
esmaesinemuse ja levimuse 
kohta.

Samas on osa terviseriski mõ
jureid kõigile teada. Need on 
vanus, suitsetamine, väliselt 
hõlpsalt hinnatav ülemäärane 
kehakaal jne. Enamik meist ei 
tee saladust oma esivanemate 
elukestusest, vererõhust ja teis
testki tervist mõjutavatest tegu
ritest.

Seevastu mõjutab “privaat
suse kaitset” ülemääraselt rõ
hutav andmekaitse negatiivselt 
riigis rahvatervise parandami
sele suunatud programme.

See ei ole tervete ega ka hai
gete huvides.

A in -E lm ar
K aas ik
akadeemik, 
TÜ emeriit
professor

Noor teadlane Marika Paaver ei mõista, miks võetakse 
seaduseelnõu aluseks ELi vananenud aktid. v a r j e  s o o t a k

Teadaolevalt 
sõltub mista
hes populat
siooni tervis ligikaudu 50% ula
tuses käitumuslikest teguritest.

Eestis on rahvatervise kahet
susväärseks erijooneks nn vä
liste surmapõhjuste (trauma- 
tism, uppumine, suitsiidid) 
väga suur osa.

Kui Eestis on ühe inimese ars
tiabiks ligikaudu kuus korda vä
hem raha kui Põhjamaades, siis 
kulutatakse meil traumade ra
viks umbes viis korda rohkem 
kui nimetatud riikides.

Selle olukorra põhjuste uuri
mine eeldab iga juhu taustana- 
liiüsi, mida saab kahjuks liiga 
sageli teha üksnes lahkunu lä
hedaste (ankeet)küsitluse teel.

Tsiviliseeritud riigid rakenda
vad rahvatervise analüüsimi
seks pikaajaliselt toimivaid re
gistreid (vähi-, insuldi-, süda
mehaiguste- jne registreid), 
mis ei saa mingil juhul olla ano
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Õ N N I T L E M E

Aino 
Juursoo 70
Ülikooli kauaaegset kaugõppe
osakonna töötajat, praegust ar
hiivi köitjat-korrastajat Aino 
Juursood õnnitlevad 70. aasta 
juubelil kolleegid üldosakon
nast.

Professor Volli Kalm 50
Kui inimhinge on tegutsemis- 
lust ja rahutus kodeeritud, siis 
see sealt ei kao. Seda tuleb meil 
tõdeda ka Sinu juubeli puhul 
Lisaks elulookirjelduses must
valgel kirjapandud tegudele 
näeme Sind, rahutut, Nõuko
gude mereväekroonu sund- 
ajast vabanenut, mööda Eesti
maa kruusakarjääre Tartu Riik
liku Ülikooli geoloogiakateedri 
Willisega kandidaaditööks kivi- 
materjali taga ajamas, ekspedit
sioonil Kamtšatka radu talla
mas ja Kanadas Alberta Ülikoo
lis 1980. aastate lõpul järeldok- 
torandina tegutsemas.

Omaette peatüki on see ra
hutus aga kirjutanud Sinu 
1990. aastate alguse kirjutama
ta memuaaridesse, mil põlv
kondade vahetumise raskustes 
vaevlev, auväärse ajaloo ja kah
vatu olevikuga TRÜ geoloogia 
kateedri ees seisis dilemma 
“olla või mitte olla”. KÕik pidid 
siis tunnistama Tartu Ülikooli 
geoloogia kateedri “noore viha
se” juhataja tarmukust ja ener
giat kolme õppetooliga geoloo- 
giainstituudi loomisel. Sinu te- 
gutsemisvälja edaspidine avar
dumine teaduskonna ja ülikooli 
mastaapidesse tundub selle 
juures sündmuste arenemise 
loogilise jätkuna.

Meil on siiski hea meel tõde
da, et vana arm ei roosteta.
Geoloogilised välitööd Venet- 
sueela Andides, Rahvusvaheli

st) 30

Merike Ennok, Monika Tenno,
klienditeenindaja -  15. sekretär-abi, 17. veebruar
veebruar
Heljo Raima,
sekretär -  20. veebruar

“ P A R I M  P O T E N T S I A A L  
P E R S O N A L I J U H T I M I S E S  2 0 0 2 ”

Eesti Personalitöö Arendamise Ühingu PARE ja Nordea Panga 
konkurss

Hinnatakse kõrgkoolides 2002. aastal kaitstud personalijuhti- 
misalaseid seminari-, diplomi-, bakalaureuse-ja magistritöid.

Töid võetakse vastu kahes eksemplaris kahel A4 formaadis 
leheküljel oleva kokkuvõttena, mis koosneb järgmistest ala
punktidest: sissejuhatus, eesmärk, (valim, meetod), tulemu
sed, arutelu, viited. Eraldi lehel lisada autori kontaktandmed: 
nimi, vanus, telefoninumber, e-posti aadress, ülikool ja eriala.

Tööd esitada 1. märtsiks e-posti aadressil pare@pare.ee või 
postiaadressil Lõkke 4,10122 Tallinn.

Tööd avaldatakse pärast konkursi lõppu PARE kodulehekül
jel www.pare.ee. Viis parimat tööd avaldatakse posterette- 
kannete kujul 3. ja 4. aprillil Tartus personalijuhtimise konve
rentsil ‘Väärtuslik organisatsioon”. Viie parima töö autorid 
saavad võimaluse osaleda konverentsil. Võitja kuulutatakse 
välja 3. aprillil Tartus personalijuhtimise konverentsi “Väärtus
lik organisatsioon” galaõhtul.

Peaauhind: PARE ja Nordea Panga stipendium 5000 kr.
Info: tel 611 3933, e-post pare@pare.ee, www.pare.ee.

se Kvaternaari Uurimise Liidu 
(INQUA) Fennoskandia jäätu
mise ja NORFA külalisprofesso
rite projektid, Eesti kvaternaari 
geoloogia ja stratigraafia ning 
interdidstsiplinaalsed geoloogi- 
lis-arheoloogilised ettevõtmi
sed -  kõik see räägib enda eest. 
Samal ajal võtavad geoloogia 
instituudis hoogu rakendus- 
geoloogilised projektid, nii Pär
nu lähikonna maalihete kui 
Suure Väina silla ehitusgeoloo
giliste tingimuste vallas...

Kes palju teeb, see palju 
jõuab. Soovime Sulle jätkami
seks sädet.

Sinu kolleegid TÜ geoloogia 
instituudist. 

Juubeliõnnitlustega 
ühinevad kolleegid 

rektoraadist ning õppe- ja 
üliõpilasosakonnast

AOTA DIURNA
17. veebruaril kell 15.30 ajakirja
nik Toivo Makki avalik loeng- 
vestlus teemal “ Inimene ja kesk
kond kaasajal” Türi kolledžis.

17. veebruaril kell 17 toimub Vil
jandi kuituurikolledži üliõpilaste 
kontsert Eesti muusikaklassikast 
Türi kolledžis. Info: Ene Voolaid, 
ülikooli esindaja Järvamaal, tel 
038 49 162.

19. veebruaril kell 11 Toomas H. 
Ilvese avalik loeng “Milleks 
Euroopa Liidule säästev areng" 
Türi kolledžis. Info: Ene Voolaid, 
ülikooli esindaja Järvamaal, tel 
038 49 162.

19. veebruaril kell 9.15 - 12 
peab ph aud 307 avaliku loen
gusarja dr Jeff B. Pool Southern 
Methodist University’st ja Texas 
Christian University’st teemal 
“How eschatological theologies 
in popular religious experience 
use or abuse the eschatological 
themes and symbols of the New 
Testament.” Loengud toimuvad 
inglise keeles, vajadusel tõlkega 
eesti keelde.

KAITSMISED
14, veebruaril toimub Lossi 3- 
306 magistritööde kaitsmine 
Euroopa Kolledžis:

10 Anu Ehamaa: Eesti euroskep
tikud ja nende seisukohad Eesti 
Vabariigi välis- ja julgeolekupolii
tika küsimustes. Juhendaja Piret 
Ehin (PhD), oponent Viljar Vee
bel (MA);
10.45 Marge Kliimask: Euroopa 
Liidu struktuurfondide kasutami
ne Eesti maapiirkondade aren
damisel: tööhõive ja oskuskapi- 
tali aspektid. Juhendaja Raul 
Eamets (PhD), oponent Liina 
Kulu (MA);
11.30 Eero Pärgmäe: Strateegili
ne planeerimine Eestis Euroopa 
Liidu struktuurfondide konteks-' 
tis. Juhendaja Kadri Reinthal 
(MSc), oponent Katrin Olenko 
(MA);
12.15 Jaan Tepp: Presidendi roll 
ja võimalused ELi poliitika kujun
damise protsessi mõjutamisel 
parlamentaarse riigikorra puhul. 
Eesti näide. Juhendaja Keit Ka
semets (MA), oponent Piret Ehin 
(PhD);
13 Karin Rits: Euroopa arvutios
kuste diplomi -  ECDL -  kasuta
misega seonduvad probleemid 
ja võimalused Eestis. Juhendaja 
Rene Tõnnisson (MA), oponent 
Anne Villems (MSc);
13.45 Renno Mägi: Piirangud ja 
takistused tööjõu vabale liikumi
sele Euroopa Liidus. Juhendaja 
Merle Muda (dr iur), oponent 
Gaabriel Tavits (dr iur).

I N T E L L E K T I K A

14. VEEBRUARIL
I halli esitluslava
16-17 erakondade debatt “Kelleks Eestis saada?"
Väike auditoorium 
Karjääriseminar
13-13.35 töötajate vaba liikumine ja EURESi võrgustik, Alice 

Lugna, TTA
13.40-14.15 noorte tööpuuduse võimalikud põhjused, Rait Raal, 

TÜ majandusteaduskonna magistrant 
14.20-15 noorte töökasvatus ja karjäärinõustamine, Anne Kivi

mäe, Haridus- ja Teadusministeerium
15.15-16.45 avastusõpe
II halli esitluslava
13.30-14 kohtumised akadeemikutega: Jaak Järv, Haldur 

Õrn
14.15-15 Euroopa Patendiameti esitlus
15-15.30 Unilever Baltic esitlus
15.30-16 Läänemere ökosüsteemi modelleerimine -  pilk tule

vikku, TÜ Eesti Mereinstituut
16-16.30 mereteadus ja mereharidus TÜs
17-17.20 informiini autasustamine

15. VEEBRUARIL 
I halli esitluslava

Karjääriseminari lastevanemate päev “Mida saab 
teha täna, et olla edukas homme?” 
kuidas toetada oma last eriala ja õppimisvõimaluse 
valikul, Alla Lasmanova, Tartu KHK karjääriplaneeri- 
mise osakond
teie laps alustab kooliteed, Merike Sassi, Tartu KHK 
karjääriplaneerimise osakond 
kutsealane eelkoolitus. Valikained koolis -  ettevalmis
tus tulevaseks tööks, Malle Ploovits, Tartu KHK kar
jääriplaneerimise osakond 
karjääriseminari arutelu, küsimustele vastamine 
TÜ õpetajate seminari muusika lektoraadi naispuhk- 
pilliorkester ja ansambel
virtuaalne kosmosereis, Tallinna Tehnika- ja Teadus
keskus

I halli arvutiklass
interaktiivse tahvli esitlus

13.30-14.30 arvuti kasutamine muusikaõpetuses, TÜ õpetajate 
seminar

II halli esitluslava
11-12 kohtumised akadeemikutega: Ene Ergma, Arvo 

Krikmann
12-12.30 milleks üldse midagi õppida, TÜ arvutiteaduse insti

tuudi väliseminar otseülekandena metsast
12.30-13 Euroopa kolledži uus magistriprogramm 
Karjääriseminar
13.05-13.50 kuidas kujundada oma karjääri, Merike Sassi, Tartu 

KHK karjääriplaneerimise osakond 
II hall: Tule teadlaseks!
Esimestest teadusuuringutest Eesti Teaduste Akadeemiani, täp
pisteaduste kooli viktoriin, AHHAA teaduskiosk, kuidas kulgeb 
teadlaskarjäär, mereteadused Eesti Mereinstituudis. TÜ Ajaloo 
Muuseumi töötuba: keemiakatsed, mikroskoop reedel 16ni ja lau
päeval 11-14.
Füüsika-keemiateaduskond: keemiakatsed reedel 16-18 ja lau
päeval 12.-14.
Arstiteaduskond: ravimite valmistamine.

Ja palju muud huvitavat!

11-12

12.15-13

13-13.30

13.30-14
14.30-15

15-16

14. veebruaril kell 14,15 kaitseb 
ph aud 234 Niina Aasmäe eesti 
ja soome-ugri keeleteaduse osa
konnas magistritööd “ Erza 
Prosody: Findings Over 
Time”kaitsmine. Juhendajad 
prof Ilse Lehiste ja prof Jaan 
Ross. Oponent prof Tiit-Rein 
Viitso,

26. veebruaril kell 16.15 kaitseb 
nõukogu saalis Oleg Okulov 
keskkonnafüüsika erialal doktori
tööd “Variability of atmospheric 
transparency and precipitable 
water in Estonia during last 
decades” (Atmosfääri läbipaist
vuse ja niiskussisalduse muutlik
kus Eestis viimastel aastakümne
tel). Juhendaja dots Hanno Ohv
ril (TÜ). Oponendid prof Heino 
Tooming (EMHI, Eesti Sisekait- 
seakadeemia, Tallinn) ja dr Olga 
Chilovtseva (Moskva Ülikooli Me
teoroloogia Observatoorium). 
Info: Hanno Ohvril, tel 375 553,

26. veebruaril kell 16.30 kaitseb 
ph aud 135 Guennadi Salmianov 
ajakirjanduse ja kommunikat
siooni osakonnas magistritööd 
“Mari ajakirjanduse professiona- 
liseerumine XXI sajandi lävel” . 
Juhendaja prof Epp Lauk. Opo
nendid Nina Jefimova (ajaloo 
knd) ja Valeria Jakobson (PhD).

LOENGUD
21. veebruaril kell 12.15 seminar 
“Professor Olev Avaste 70” 
Tähe 4 aud 170. Ettekanded: 
Heino Tooming “OA esimesed 
aktinomeetrilised sammud” ,
Tõnu Viik “OA kiirgusülekandes: 
Šifrinist Vainikko kaudu IRC’ni” , 
Uno Veismann “OA FAZA pro
jektis ja purjetamises” ,
Kalju Eerme “OA ja ööpilved 
semmimas ChV’ga” ,
Tiiu Müürsepp “OA ja TRÜ geo
füüsika kateeder” ,
Piia Post “OA kui õpetaja” .
Info: tel 375 550, 375 552 või 
piia@ut.ee

KURSUSED

Usuteaduskonnas loetakse ke
vadsemestril kursust Ikooniteo- 
loogia (USUS.00.031, 2 AP). 
Loengud toimuvad 4., 11., 18. ja
25. märtsil kell 16.15-20 peahoo
nes aud 227, Lektor preester 
mag Meletios Kalmar Ulm 
(EAÕK). Kõik huvilised oodatud!

Kursused vene kirjanduse õppe
toolis eesti keeles:
FLVE.03.171 (2 AP, A) Sissejuha
tus vene kirjanduslukku. Prof L. 
Kisseljova. T kl 16-18, Näituse 2- 
202. Vene kirjanduse arengu
jooned keskajast kuni XIX saj al
guseni. Keskaegse kirjanduse 
eripärad. 18. sajandi vene kir
jandus ja tema Euroopa juured. 
Vene kirjanduse “kuldajastu” . 
Puškin kui vene kultuurinähtus.

FLVE.03.055 (2 AP, A) "Hõbe- 
ajastu” vene kirjandus, Lekt L  
Piid, К kl 18-20, Lossi 3-222. XIX 
saj lõpu - XX saj alguse põhiliste 
kirjanduslike suundade (realismi 
ja modernismi) evolutsioon ja 
filosoofilis-esteetilised kontsept
sioonid ning nende omavahelise 
mõju analüüs.
FLVE.03.057 {3,5 AP, E) Vene 
kirjanduse ajalugu (üldkursus): 
XX saj esimese poole vene kir
jandus. Lekt L. Piid. К kl 12-14, 
Näituse 2-202. Ülevaade vene 
kirjanduse arengust XX saj esi
mesel poolel. Põhilised suunad: 
sümbolism, futurism, akmeism, 
realism.
FLVE.03.178 (2 AP, A) Eesti- 
vene ja vene-eesti tõlge. Lekt L. 
Piid. T kl 10-12, Näituse 2-208. 
Ülevaade erinevate teksti *anride 
tõlkimisest (publitsistlik tõlge, 
teadusteksti tõlge, ilukirjandusli
ku teksti tõlge). Praktilised harju
tused.
Registreerimine -  www.is.ut.ee/ 
pls/ois. Info tel 376 352.

Poola külalislektori Robert 
Bielecki (Poznani Ülikool) loen
gud toimuvad 10. veebruarist E 
kl 16.15 Näituse 2-208. Info vene 
ja slaavi filoloogia osakonnas 
(Näituse 2-219), tel 376 352.

Klassikalise filoloogia õppetooli 
valikkursus “Antiikkirjanduse 
žanrid” . Kursus annab ülevaate 
antiikkirjanduse arengust teema
de ja žanrite kaupa. Teoseid 
vaadeldakse probleemikeskselt 
ja jälgitakse seoseid kreeka ja 
rooma kirjanduse vahel. Kursust 
on võimalik sooritada kahes ma
hus: põhikursus 2 AP 
(FLGR.02.349, eestikeelsed 
tekstid), süvendatud kursus 4 
AP {FLGR.02.370, lisandub võõr
keelne kirjandus, põhiliselt ingli- 
se- ja/või saksakeelne). Kursust 
viivad läbi Anne Lill, Janika Päll, 
Epp Tamm, Jaan Unt, Kristi Vii
ding, Ivo Volt. Algus 18,02 kell
16.15 Ülikooli 17-225.

21. veebruaril kell 12.15 peab 
Jakobi 5-302 ettekande Eesti 
Olümpiakomitee president Mart 
Siimann teemal “Spordi rollist ja 
missioonist ühiskonnas" . Kuigi 
loengusari on mõeldud eelkõige 
kehakultuuriteaduskonna üliõpi
lastele ja töötajatele, on ka kõik 
teised väga teretulnud.

TEATED
Organiseerumata meestudeng! 
Eesti vanim meeskorporatsioon 
Vironia ootab sind oma külalisõh
tutele, mis toimuvad 14. ja 18. 
veebruaril kell 20 meie ajalooli
ses majas Lai 30. Riietus korrekt
ne.

Kunstide osakonna maali õppe
tool vajab modelle. Info: Rein 
Külm, tel 056 601 719, 375 879.

T U  R A A M A T U P O O D  S O O V I T A B

Ken Wilber 
Kõiksuse lühilugu 
Valgus, 2002

Originaalset käsitlemist leia
vad tänapäeval kõige enam 
erimeelsusi tekitavad vald
konnad, nagu kosmoloogia, 
evolutsiooni- ja keskkonna- 
eetika, rahvuste erinevus ja 
kultuuride paljusus, sugude
vaheline võitlus. Siit leiab 
praktilisi nõuandeid oma mõt
teviisi ja igapäevaelu muutmi
seks. Raamat on tänuväärt 
katse luua veidi korda ja sel
gust meie heitlikus ajastus.

TÜ liikmeskonnale 10%line 
hinnasoodustus!
Võõrkeelse kirjanduse tellimine.

KEN WILBER
KÕIKSUSE LÜHILUGU

Ülikooli 11
Avatud E-R 9-19, L 10-16 
www.ut.ee/Raamatupood

Võõrkeelsete välismaalastele suunatud moodulite idee
kavandite konkurss lõpeb 10. märtsil. Vt: UT 10. jaan. 
Info: tel 5150, ylle.tensing@ut.ee.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress:
Ülikooli 18, Tartu 50090

REKLAAMI HINNAD
1/2 lk (194x268 mm) 2700,- Kujundus 20% hinnast

Ülikooli liikmetele kuulutused ja 
reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500- Logo ja/või foto kasutamine 5 0 - Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800.- Reklaamteksti rida 10.- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07 375 440 1/12 lk (92x64 mm) 500,- Kuulutuse rida 5.- laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 Keeletoimetaja Marika Kullamaa http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44x64 mm) 250.- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

mailto:pare@pare.ee
http://www.pare.ee
mailto:pare@pare.ee
http://www.pare.ee
mailto:piia@ut.ee
http://www.is.ut.ee/
http://www.ut.ee/Raamatupood
mailto:ylle.tensing@ut.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
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S u n de k s e mp l a r

Sõda, rahu ja meie 20. sajandil
Esmaspäeval, 24. veebruaril saab Eesti Vabariik 85 aastat vanaks

T A N A  L E H E S

Erakondade
haridusdebatt
LK 3

Vastavad 
rektori
kandidaadid
К 2

Jaan Krossi 
loenguteraamat
LK 3

Teenetemärgid EV aastapäevaks
Seoses Eesti Vabariigi 85. aasta
päevaga annab president Ar
nold Rüütel riigile ja rahvale 
osutatud teenete eest riiklikud 
autasud 293 inimesele. Nende 
hulgas on ka TÜ kollektiivi liik
meid ning ülikooliga seotud isi
kuid.

RIIGIVAPI II KLASS 
Siim Kallas -  peaminister, 

Eesti Panga endine president ja 
rahareformi korraldaja, TÜ kü
lalisprofessor 

VALGETÄHEIII KLASS 
Sergei Issakov -  kirjandus

teadlane, TÜ emeriitprofessor 
Lea Kivi -  riigikohtunik, TÜ 

õppeülesandetäitja 
Jüri Põld -  riigikohtunik, TÜ 

külalisprofessor 
VALGETÄHE IV KLASS 
Aleksandr Dulitšenko -  

filoloog, TÜ professor 
Tarmo Kulmar -  teoloog,

Sergei Issakov.
TÜ professor 

Ülo Vooglaid -  kohaliku elu 
edendaja, TÜ Õigusinstituudi 
emeriitprofessor 

VALGETÄHE V KLASS 
Mare Rand -  teadusloola- 

ne, TÜ Raamatukogu osakon
najuhataja

Eduard Raska -  jurist, TÜ 
Õigusinstituudi õppejõud 

EESTI PUNASE ‘RISTI II 
KLASS

Lembit Allikmets -  farma
koloog, TÜ emeriitprofessor 

Edvitar Leibur -  arst, TÜ 
Kliinikumi stomatoloogiakliini- 
ku juhataja 

EESTI PUNASE RISTI III 
KLASS

Tiina Freimann -  TÜ Kliini
kumi ülemõde, õenduse aren
daja

EESTI PUNASE RISTI V 
KLASS

Endel Türi -  arst, TÜ arsti
teaduskonna kauaaegne õppe
jõud, pensionär

KOTKARISTI V KLASS 
Evald Mäepalu -  sõjaliste 

teenetega vabadusvõitieja, 
kauaaegne TÜ kehakultuuri
teaduskonna õppejõud, pensio
när

Tartu linnavolikogu nimetas au
kodanikeks kirjanik Jaan Kap
linski, botaanik Erast Parmasto 
ja arst Karl Kulli.

KÕik kolm uut aukodanikku 
on TÜ vilistlased. Jaan Kaplinski 
on olnud ka TÜ vabade kunsti
de professor. Rahvusvaheliselt 
tunnustatud mükoloog, aka
deemik Erast Parmasto on töö
tanud TÜs professorina. Karl 
Kull on TÜ emeriitprofessor, te
gutsenud Tartu meditsiinis 
1962. aastast.

Täna valitakse 
dekaan
Täna kell 15.15 algab mate- 
maatika-informaatikateadus- 
konna dekaani valimine. De
kaaniks kandideerib algebra 
professor Mati Kilp. Mati Kilp on 
olnud matemaatikateaduskon
na dekaan aastaill980-1989.

Matemaatilise statistika pro
fessor Tõnu Kollo ei andnud 
kandideerimiseks oma kirjalik
ku nõusolekut.

Eero M ed ija in en
Lähiajaloo dotsent

Eesti Vabariik on soliidses 
eas ja piisavalt küps, et mit
te kohkuda ka ketserlikuna 
näivatest küsimustest.

Nii võiks aastat 1918 ja selle
le järgnevat paari aastat mee
nutades küsida -  kas mingi rel
vastatud konflikti nimetami
seks sõjaks piisab meie endi 
tahtest olla tublid ja selle sõja 
võitjad? Võiksime näiteks tunda 
huvi, milline oli Vabadussõja 
koht sadade teiste konfliktide 
seas ja kõrval, mis maailma vii
masel sajal aastal on tabanud.

Eesti ajalugu pole ehk nii eri
line, et sellised võrdlused olek
sid hoopis kohatud. Peaksime 
julgema tunnistada, et ajaloo 
mõistmiseks on olemas teisigi 
teid peale rahvuslik-riikliku ja 
marksistliku, sest viimast taha
me vähemalt sõnades välistada.

Tähtpäeva tähtsusest

Kirjandusteost ja eriti filmi on 
peetud olulisteks inimeste mõt
te- ja tundeelu mõjutajateks. 
Tunnistagem, et üks hea lina
teos mõjutab meie ajalootead
misi hoopis rohkem kui mitu 
monograafiat.

Meile sobib praegune näge
mus Vabadussõjast kui uljaste, 
aga kindlate aadetega noorte 
otsustavast väljaastumisest 
mitmekordse ülekaaluga, hästi 
varustatud ja toidetud, korrali
kult koolitatud, aga selgelt ta
gurliku ja imperialistlike ambit
sioonidega Punaarmee vastu. 
See lisab meie võidule ja saavu
tatud rahule hoopis rohkem 
kaalu. Kuigi oma võidupühal tä
histame hoopis võitu vaenlase 
üle, kellega rahuleping jäigi sõl
mimata.

Poliitika ja ajalugu

Tahame, et seda ei juhtuks, aga 
pole siiski välistatud, et Eesti 
võib ka tulevikus sattuda mõn
da relvastatud konflikti või ko
guni sõtta. Loodame, et suuda
me siis sõlmida niisama häid 
rahulepinguid, nagu seda oli 
Tartu rahuleping.

Ajaloolises Tartu Tähetornis ööpäev läbi lehvivat riigi
lippu hooldab ülikooli teaduskeskus AHHAA, v a r j e  s o o t a k

Üldteada, kuigi vähe tunnis
tamist, on leidnud tõsiasi, et sa
geli mõjutavad poliitikute käitu
mist nende teadmised ajaloost 
ja veel enam arvatavad teadmi
sed ehk stereotüübid, eelarva
mused, müüdid.

Mõnikord innustab neid ka 
soov selliseid müüte ise teadli
kult luua -  ikka riigi või rahvuse 
huvides, tema kasvatamiseks

ning mõjutamiseks.
Nii näib suur osa Eesti poliiti

kutest olevat kindlad oma tead
mistes 1920.-1930. aastate 
rahvusvahelistest suhetest ja 
Eesti tollasest kohast neis. Kõige 
kindlam tundub olevat veendu
mus, et siis tehti midagi valesti.

Peamine argument on ka mõ
juv -  iseseisvus kaotati. See tä
hendab, et tollased otsustajad
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Ajaloo m õistm iseks on teisigi 
teid peale rahvuslik-riikliku  
ja  m arksistliku .

TÜ kollektiivi liikmetest pälvis 
pikaajalise tulemusliku teadus- 
ja arendustöö eest riigi teadus
preemia emeriitprofessor Ain- 
Ehnar Kaasik.

Nelja aasta jooksul avaldatud 
parimate teadustööde eest: 

prof Vladimir Hižnjakov -  
täppisteaduste alal tööde tsükli 
“Mitmekvandiliste protsesside 
mittehäirituslik teooria” eest;

prof Andres Metspalu -  
arstiteaduste alal genoomi- 
uuringute eest;

prof Urmas Varblane -  sot
siaalteaduste alal uuringute 
tsüldi “Otseste välisinvestee
ringute mõju siirderiikide ma
janduse konkurentsivõime 
tõstmisele” eest.

TÜ vanemteadur Heiki- 
Jaan Kaalep kuulub kollektiivi 
(Meelis Mihkla, Aivo Eek, Einar 
Meister), kes pälvis preemia 
tehnikateaduste alal töö “Eesti

Urmas Varblane.

keele tekst-kõne süntees” eest.
TÜ vanemteadur Tiina Nõ

ges kuulub kollektiivi (Juta 
Haberman, Avo Miidel, Ervin 
Pihu, Anto Raukas), kes sai 
preemia geo- ja bioteaduste alal 
Peipsi järve uuringuid käsitle
vate monograafiate eest.

käitusid valesti. Eriti valimiste 
eel, aga ka järel on hea ja kindel 
kinnitada, et meie oleme loo
mulikult paremad, meie saame 
ja oskame ajaloost õppida, meie 
niisuguseid vigu ei tee.

Sellised argumendid ja veen
dumused õigustavad meie vä
lispoliitilisi otsuseid tänapäeval. 
Niimoodi endale korduvalt kin
nitades, mõtet isegi kooliõpiku
tesse surudes, jõuame selle 
veendumuse ja usuni, mida ku
nagi hellitlevalt ajalooteadvu
seks kutsuti.

Samas pole siin tegemist et
teheitega, sest isegi siis, kui 
meie teadmised Eestiga aasta
tel 1939-1940 juhtunu kohta 
toetuvad kahdastele stereotüü
pidele, võib neist lähtumine tä
napäeval ikkagi võidukaks osu
tuda.

Uitudega seotud lootused

Sageli kinnitatakse, et me ei 
tohi ennast enam isoleerida, 
nagu kunagi juhtus. See on ar
gument, mis näib täna ja eriti 
praegu aktuaalselt töötavat. 
Väidet loosungiks muutes ei 
peagi me enam analüüsima, 
millest siis tegelikult 1930. aas
tatel ikkagi isoleerusime. Välja
öeldud sõna töötab ja hiljem 
polegi enam oluline, mida ajalu
gu siis ikka näitab.

Kas ta tõesti näitab, et kusagil 
olid ja kellelgi olid vahendid, 
mis jäid nn eelmisel Eestil kasu
tamata?

Olid meie riigijuhid siis nii 
rumalad, et neid ei märganud?

Olid nad tõesti nii autoritaar
sed, et ei saanud aru liitude 
vajalikkusest ja võimalustest 
ning võimu kaotamise kartuses 
ei suutnud kübetki oma suve
räänsusest -  ehk siis sellest sa
mast võimust loobuda?

Ei suutnud seda teha isegi 
taolise liidu nimel, mis oleks ehk 
iseseisvuse ja ühtlasi nende 
endi võimu säilitanud?

Neis küsimärkides on peidus 
terve rida stereotüüpe, mis 
avanevad kohe kui püüda vas
tuseid anda. Pole keeruline 
koostada mitu põhimõtteliselt 
erinevat jutustust sellest, miks 
meiega 1939-1940 niimoodi 
juhtus.

Liidus või liiduta?

Tõsisemaks läheks aga siis, kui 
uskuda teoreetikuid, kes kinni
tavad, et mõned liidud võivad 
riigi julgeolekut hoopis nõrgen
dada. Seda näiteks liitunud riigi 
tegevus- ja valikuvabadusi pii
rates või koguni tulevase liidase 
konfliktidesse-sõdadesse kaasa 
tõmmates.

Mõned liidud võivad olla sel
lised, mis potentsiaalset vastast 
hoopis aktiviseerivad ja vastu
abinõusid otsima sunnivad. 
Seega põhjustavad sellised lii
dud agressiivsust või vähemalt 
ebakindlust ja usaldamatust, 
mis ilma liite loomata ilmselt ära 
jäänuks.

Mõned liidud loovad illusioo
ne, et unioon iseenesest juba 
tagabki julgeoleku ja edasine 
pingutamine muutub vaid for
maalseks, igapäevaseks rutii
niks.

Tuleb tunnistada, et me pole
gi veel analüüsinud, millistest 
liitudest me räägime, kui arva
me, et Eesti end naabritest ja 
potentsiaalsetest liitlastest Tei
se maailmasõja eel liigselt iso
leeris. Sõjalisse konflikti võib 
sattuda liitudes osalemata, aga 
ka seda tehes.

Seda võime kui mitte Eesti, 
siis kindlasti teiste ajaloost õp
pida.

U U D I S E D

Täna on EV 85. 
aastapäeva aktus
Aktuse avab arendusprorektor 
prof Hele Everaus. Ettekande 
“Poliitika ja ajaloo piiridel” peab 
dots Eero Medijainen.

Aastapäevatervitused on 
Tartu abilinnapealt Margus 
Hansonilt ja magistrant Marko 
Lepikult.

TÜ vilistlane Urmas Past an
nab ülikoolile üle Eesti Punase 
Risti I astme esimese järgu mä
lestusmärgi ja ülikooli esimese 
teenetemedali.

Eesti Punase Risti I astme esi
mese järgu mälestusmärgiga 
autasustati ülikooli 21. veeb
ruari] 1927. Sõja-aastatel ka
duma läinud autasu omanda
sid kollektsionäärilt TÜ vilistia- 
sed.

Aktusel esinevad TÜ Akadee
miline Naiskoor (dirigent Vaike 
Uibopuu), Lea Leiten ja Neeme 
Punder.

Karl Kull.

Tartu uued 
aukodanikud
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Neli küsimust TU rektorikandidaatidele
Vastab filosoofiateaduskon
na dekaan, eesti keele 
(võõrkeelena) professor 
Birute Klaas

Kas humanitaarteaduste õpe
tamise põhimõtted erinevad 
reaalteaduste omadest? Kas 
TÜ humanitaaride “häält” on 
maailmas kuulda?

Õpetamise üldised põhimõt
ted TÜs peaksid olema samasu
gused, st tuleb õpetada vasta
vuses kaasaegse teaduse saa
vutustele ja nõuetele. Problee
mid saavadki alguse sellest, et 
reaal- ja humanitaarteaduste 
õpetamise nõuetele ja vajadus
tele kiputakse lähenema erine
valt -  arvatakse, et humanitaar
teaduste omandamine ülikoolis 
on palju lihtsam ja odavam, et 
siin aitab suurtest auditooriu
midest, ühest õppejõust küm
netele (kui mitte sadadele) üli
õpilastele, tahvlist-kriidist ja 
grafoprojektorist. Seda suhtu
mist väljendatakse riigi kui telli
ja poolt ka tunduvalt madalama 
koefitsiendiga. Samas ei suude
ta aru saada sellest, et huma- 
nitaaria pole mitte üks suur 
ühtne teadus, vaid koosneb 
väga paljudest ‘Väikestest” tea
dusharudest, mille õpetamine 
saab toimuda vaid väikestes 
rühmades.

Kahtlemata on meie humani- 
taarteadlaste hääli kuulda ka 
laiemas maailmas, millest tun
nistavad arvukad välismaal 
publitseeritud teadustööd, 
kuulumine mainekate rahvus
vaheliste ajakirjade ja sarivälja- 
annete toimetuskolleegiumi
desse, osavõtt rahvusvahelis
test projektidest keeletehnoloo
gia, folkloristika, arheoloogia jt 
valdkondades.

Kas tulevane rektor plaanib 
käivitada või vähemalt toeta
da TÜ poolelijäänud kommu- 
nikatsioonistrateegia koosta
mist, kuna ülikoolist erineva
tel tasanditel väljaminevad 
sõnumid ei ole ühtse sisuga ja 
on oma olemuselt vastuoluli
sed ning eksitavad?

Lühike vastus -  jah, kommu- 
nikatsioonistrateegiaga tuleb 
edasi töötada. Probleem on 
väga oluline. Strateegia tegemi
ne jõudis küll vahekokkuvõtte- 
ni, kuid retsepti sise- ja välis- 
kommunikatsiooni parandami
seks välja ei töötatud.

Mida teha, et ülikooli sees lii
guks informatsioon häireteta, 
et infoga koos kulgeks võimali
kult vähem müra, et info jõuaks 
lõppadressaadini? Missugused 
on need tegevused, mis tekita
vad iilikoolipere liikmetes ühise 
tähendusvälja, ülikooli missioo
ni ja väärtuste sarnase mõistmi
se? Kuidas aktiviseerida ülikooli 
ja riigi dialoogi?

Ülikool peab rohkem esitlema 
ühiskonnale oma saavutusi. Me 
teeme väga head tööd, kuid ei 
räägi sellest. Omaette teema on 
erinevatel tasanditel ülikoolist 
väljamineva informatsiooni

ühtsus. Akadeemilise vabaduse 
oluline komponent on avaldada 
vabalt oma arvamust ja argu
menteerida, kuid loomulikult 
peavad edastatavad andmed 
olema täpsed ja tõesed. Kesk
seid suhtlemispiiranguid peale 
panna on aga vale ja lausa oht
lik. Me peame usaldama ülikoo- 
lipere liikmeid. TÜ on piisavalt 
tugev, et toetada diskussiooni 
probleemsete kohtade ümber.

Mida hindate rektor Jaak 
Aaviksoo viie rektoriaasta 
kõige olulisemateks saavu
tusteks? Kolm probleemi, mis 
vajavad veel väga kiiret la
hendamist?

Tartu Ülikool on tagasi hõiva
mas neid positsioone rahvusva
helise teadusülikoolina, mis tal 
olid 19. sajandil. Seda tõestab 
nii ülikooli vastuvõtmine 
Euroopa teadusülikoolide 
Coimbra Grupi liikmeks, ülikoo
li mitmetele uurimisrühmadele 
teaduse tippkeskuse staatuse 
andmine, üliõpilaskonna kasv 
ja jätkuvalt hea kvaliteet, mis 
näitab andekate Eesti noorte 
õppimiseelistustes TÜ juhtpo
sitsiooni. Arengut on toetanud 
ka ülikooli haldussuutlikkuse 
tõus, valminud uued õpehoo- 
ned ja vanade majade remont 
on oluliselt parandanud meie 
töö-ja õppekeskkonda, ülikooli 
palgad on Eesti tööjõuturul 
konkurentsivõimelised.

Kolm veel väga kiiret lahen
damist vajavat probleemi: üli-
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kooli õppe- ja teadustöö rah
vusvahelistumine on kulgenud 
liiga aeglaselt, kraadiõppe efek
tiivsus on liiga madal, puudu
vad ka kraadiõppurite piisavad 
motivatsioonimehhanismid üli
kooli ja riigi tasandil, paranda
mist vajab ülikooli sise- ja välis- 
kommunikatsioon.

Mille üle tunnevad Teie arva
tes üliõpilased praegu kõige 
rohkem muret ja mida rektor 
saaks teha olukorra paran
damiseks?

Üliõpilased tunnevad muret 
oma ebastabiilse majandusliku 
ja sotsiaalse seisundi pärast. 
Siia kuulub probleemide pun
dar õppetoetuste süsteemi käi- 
vitumisraskuste, stipendiumite 
ebapiisava hulga ja suurusega, 
sotsiaaltoetuste temaatika. Sa
muti ei ole üliõpilased rahul 
oma õpikeskkonnaga: õppe
tööd ollakse sunnitud läbi viima 
ka remontimata auditooriumi
des, raamatukogu vajab reno
veerimist. Sellele liitub vähene 
ligipääsetavus arvutitele ja õp
pematerjalide nappus.

Nende probleemide lahenda
misel, mis eeldavad riigi sea
dusandlikku tegevust, läheb 
vaja Tartu Ülikooli ja ka teiste 
kõrgkoolide ühist ja jõulist toe
tust Eesti Üliõpilaskondade Lii
dule. Ülikoolisiseste probleemi
de lahendamisel on näiteks eel
arve tegemisel vajalik kaaluda 
tegevusprioriteete ka üliõpilas
te vajadusi arvestavalt.

Vastab rektor, optika ja 
spektroskoopia professor 
Jaak Aaviksoo

Kas reaalteaduste Õpetamise 
põhimõtted erinevad huma
nitaarteaduste omadest? Kas 
TÜ reaalteadlaste “häält” on 
maailmas kuulda?

Reaal- ja humanitaarteadu
sed on erinevad nii oma objek
tilt kui meetodilt, loomulikult on 
erinevused ka nende õpetami
ses ja õppimises.

Samas on nad teineteist 
täiendavad ning ma ei kujuta 
ette tõeliselt head füüsikat või 
füüsikut ilma humanitaarhari- 
dusliku mõõtmeta. Lihtsusta
tult võiks öelda, et reaalteadus 
tõestab ja humanitaarteadus 
mõistab ning tõeline teadmine 
peab oskama neid asju ühenda
da. Oma tõde on ilmselt väites, 
et ülikoolide ajalooline elujõuli
sus muude õppeasutustega 
võrreldes peitubki oskuses neid 
teadusi ühendada. Seda oskust 
on jagunud ka Tartu Ülikooli.

Heade reaalteadlaste, nii 
nagu ka humanitaarteadlaste 
häält on ikka kuulda olnud, 
ainult see koor on veel väikese- 
võitu.

Kas tulevane rektor plaanib 
käivitada TÜ poolelijäänud 
kom m unikatsioonistratee- 
gia koostamist või seda vähe
masti toetada, kuna ülikoo
list eri tasanditel (ka kõige 
kõrgemal tasandil) väljami
nevad sõnumid ei ole ühtse 
sisuga ja on oma olemuselt 
vastuolulised ning eksitavad?

Paari aasta tagune kommuni- 
katsiooniuuring näitas, et üli
kool vajab enne kommunikat- 
sioonistrateegia koostamisele 
asumist oma arenguplaanides 
ja identiteedis suuremat sidu- 
sust.

Sellest ajast alates on koosta
tud ülikooli eneseanalüüsi aru
anne, käidud läbi rahvusvaheli
ne evalvatsiooniprotsess ja 
koostamise lõppjärgus on üli
kooli uus arengustrateegia. 
Kommunikatsioonistrateegia 
saab neile tugineda.

Samas ei ole ükski ülikool sõ
jakool ega saapavabrik -  ükski 
strateegia ei saa ega tohi jõuga 
piirata ülikooli liikmeskonna 
eneseväljendusvabadust, mis 
peab lähtuma ikka igaühe aka
deemilistest tõekspidamistest. 
Ülikool on vaba universitas.

Mida peate oma viie rektori
aasta kõige olulisemateks 
saavutusteks? Kolm problee
mi, mis vajavad veel väga kii
ret lahendamist?

Muidugi valmistab heameelt, 
et Tartu Ülikool on suutnud olu
liselt tugevdada oma akadeemi
list staatust nii Eestis kui ka 
rahvusvaheliselt, ja ma tean, et 
see ei ole tulnud lihtsalt.

Teise olulise saavutusena 
märgiksin töist, tasakaalusta
tud ja meeldivat õhkkonda rek
toraadis, valitsuses ja ülikooli

nõukogus -  oleme suutnud 
oma erihuvid allutada ühishu
videle ja selleläbi suunata oma 
jõupingutused eelkõige ülikoo- 
liväliste võimaluste paremale 
ärakasutamisele.

Kolmandaks oleme korrasta
nud ülikooli juhtimis-ja haldus
struktuuri, muutes selle kom
paktsemaks, professionaalse
maks ja efektiivsemate, mille 
tulemusena on kasvanud tea
duskondade osakaal ülikooli 
eelarves, kogu ülikooli töö efek
tiivsus ja ka kõigi töötajate palk 
Eesti keskmisega võrreldes.

Ülikoolis ei ole minu arvates 
tõsiseid, väga kiiret lahenda
mist vajavaid probleeme -  on 
mõningaid kiiret lahendust 
nõudvaid kitsaskohti ja tõsiseid 
strateegüisi väljakutseid. Viima
sed on olulised ja vajavad kind
lasti eelseisval viiel aastal la
hendamist.

Esiteks, et saada ühinevas 
Euroopas tõeliseks teadusiili- 
kooliks, peame muutuma veelgi 
rahvusvahelisemaks nii üliõpi
laste ja õppejõudude koossei
sult kui ka rahastamisallikatelt.

Teiseks peame tõsisemalt te
gelema akadeemilise järelkas
vuga -  doktoriõppe tulemuslik
kus peab kasvama ja lõpetajate 
arv tõusma vähemasti kaks kor
da.

Kolmandate on vaja tugevda
da rahvusülikooli -  Tartu Üli
kool ei ole mõeldav olemata 
Eesti ülikool. See tähendab rah
vusülikooli mõistes selgusele
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jõudmist ja selle täitmist konk
reetse sisuga kogu ülikoolis 
ning kujunevates arusaamades 
ühele meelele jõudmist kogu 
ühiskonnas. Mulle teeb tõsist 
muret ühiskonnas leviv haridu
se kasvavalt tehnokraatlik ja 
utilitaarne käsitlemine, mis 
seab ohtu kogu ülikooli sügava
ma mõtte.

Mille üle tunnevad Teie arva
tes üliõpilased praegu kõige 
rohkem muret ja mida rektor 
saaks teha olukorra paran
damiseks?

Usun, et Tartu Ülikooli üliõpi
laste peamiseks soovite on saa
da tõeliselt head haridust, mis 
tagate meeldiva töö ja toimetu
leku aastakümneteks ka üha 
kiiremini muutuvas ja avanevas 
maailmas. Seda soovi peab pü
haks pidama kogu ülikool ja sel
le eest seisab hea ja vastutab 
rektor.

Üliõpilastele on sama oluline 
võimalus õppida ja õppimisele 
pühenduda -  see tähendab 
paljudele kasvavate toimetule- 
kuprobleemide lahendamist. 
See on ka ülikoolide mure, ent 
lahendus saab tulla vaid riigi ja 
üliõpilaste ning ühiskonna dia
loogis, millele ülikool saab ja 
peab eelkõige vahendajana 
kaasa aitama.

Oleme Tartu linnaga ja Üli
õpilaskondade Liiduga teinud 
nendes küsimustes head koos
tööd ja küll see kannab ka vilja.

AHHAA ülemaailmses digitaalvõrgus

TÜ teaduskeskus AHHAA esit
leb 25. veebruaril Tallinnas Ka
levi magusamuuseumis multi- 
meediakioskit TryScience, mis 
võimaldab Eestil lülituda üle
maailmsesse teaduskeskuste 
digitaalvõrku.

Keskuse juhataja Tiiu Silla sõ
nul loodi TryScience koostöös 
IBM Corporationi, teaduskes
kuse New York Hall of Science 
ja teaduskeskuste katusorgani
satsiooniga ASTC.

“Pidevalt täiustatav arvuti- 
põhine õpivõrgustik pakub li

saks virtuaaleksperimentidele 
teadusuudiseid ja ka võimalusi 
koduseks katsetamiseks,” ütles 
Sild.

Veebikaamerad võünaldavad 
külastajal virtuaalselt osaleda 
teaduskeskuste tegevuses. Esi
algu kuulub TiyScience’i kesk
konda 50 teaduskeskust.

AHHAA on Euroopas esimes
te liiiujate hulgas.

TryScience-kioski kinkis 
AHHAAle IBM.

Vt: www.ahhaa.ee, www.try- 
science.org.

Aitäh kõigile 
Intellektika 
tegijatele ja 
osalistele!

Lisagu messil saadud head 
ideed, uued huvilised ja kasuli
kud kogemused Teile indu meie 
aima maten missiooni teavita
misel ning edu kõigis Teie ette
võtmistes!

Leeni Uba
Intellektika 2003 

projekti juht ülikoolis
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Kultuuripreemia 
Tõnu Luigele
2002. aasta loominguliste saa
vutuste eest pälvis teiste hulgas 
kultuuripreemia ka Tartu Üli
kooli kauaaegne filosoofiaõppe- 
jõud Tõnu Luik.

Ajaleht Sirp esitas preemia 
saamiseks Tõnu Luige raamatu 
“Filosoofiast kõnelda” eest.

Pikaajalise väljapaistva loo
mingulise tegevuse eest pälvis
2002. aasta kultuuripreemia 
kirjanik Hando Runnel, kes on 
ka Tartu Ülikooli kuratooriumi 
liige.

http://www.ahhaa.ee
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Poliitikud andsid üliõpilastele aru
M a re lle  Leppik

Margus Hanson, Sven Mikser, Janno Reiljan, Tõnis Lukas, Ene Ergma ja Marju Lauristin. m a r e l l e  l e p p ik

Keda oleks tudengil kasulik valida?

Teisipäeval toimus ülikoolis 
kõrgharidusteemaline väit
lus kuue erakonna vahel.

Loosi tahtel sai esimesena 
sõna Reformierakond. “Võime
katele üliõpilastele seatakse sis
se riiklikud stipendiumid,” üt
les erakonda esindanud Mar
gus Hanson. Hansoni sõnul tu
leb toetada liberaalset ameeri
kalikku hariduspoliitikat, kus 
kõrgkoolide rahastamisel 
luuakse eeldused erakapitali 
laiemaks kaasamiseks. Hanson 
oli aga vastu ameerikaliku ast
melise tulumaksu rakendami
sele, kuna “süsteemi pole või
malik otse kopeerida.”

Teisena astus üles Keskera
kond, kelle esindaja Sven Mik
ser nentis, et olles tudengitest 
auditooriumi ees, tuleb siisld 
tunnistada, et kõrgharidus pole 
ainukesena küll a priori. “Piisa
valt ei pöörata tähelepanu alus
haridusele,” möönis Mikser.

Tudengi sotsiaalprobleemid

Rahvaerakonna Mõõdukad 
aadete eest oli väitlustules TÜ 
prof Marju Lauristin, kes kons
tateeris, et haridus on investee
ring rahva tulevikku. Lauristini 
sõnul mõtlevad Mõõdukad, kui
das üliõpilane ka elab, mitte 
ainult, kuidas ta õpib.

Küsimusele, kes maksab selle 
tudengi ravikulud, kellel puu
dub haigekassa kindlustus, vas
tas ta, et üliõpilasel on õigus 
saada haigekassa toetust, kui 
tudeng on akadeemilisei puh
kusel haiguse tõttu või ta on 
siirdunud ajutiselt tööle. Lau
ristin näiteks armuvalu akadee
milise puhkuse adekvaatseks 
põhjuseks ei pea. Praeguste 
seaduste kohaselt puudub hai
gekassa kindlustus tudengitel, 
kes on akadeemilise] puhkusel 
vabatahtlikult ja isiklikel põh
justel.

Isamaaliidu väideja Tõnis Lu
kase sõnul peab riik investeeri
ma ühiselamutesse. “Aluseks 
on kõrgharidus ja teadus, mis 
on platvormiks teistele astme
tele,” ütles Lukas.

Eestimaa Rahvaliidu eest 
kostis TÜ prof Janno Reiljan. 
Reiljan möönis, et laen peaks 
üliõpilastel olema erakorraline 
abinõu. Rahvaliidu arusaama
de kohaselt peab kõrghariduse

le juurdepääs sõltuma isiklikust 
õppimisvõimest.

TÜ prof Ene Ergma, kes esin
das Res Publica vaateid, tunnis
tas, et on mures, kuna palju on 
libakõrgkoole. Ta ei pidanud 
normaalseks, et praegu eksis
teerib Eestis üle viiekümne 
kõrgkooli. Samuti väitis Ergma, 
et tuleb suurendada investee
ringuid teadusesse.

EÜLi kampaania

Debati juht Marko Lepik võrdles 
poliitikute väitlust jalgpalliga. 
“See, mis siin täna toimub, on 
kaudselt seotud jalgpalliga,” üt
les Lepik. “Poliitikud ründavad 
väravasse.“ Debatiosalistele 
anti ka pall, mida vastavalt sõ- 
navõtuõigusele käest-kätte vi
sati. Kohtuniku rollis abiline 
Kairit puhus vilet, kui esinejale 
antud ajalimiit lõppes.

Keemiaringi oli väitlust 
uudistama tulnud üle saja hu
vilise. Praegu erakondliku kuu
luvuseta informaatikamagist- 
randi Veiko Sanga sõnul on te
mal plaanis valima minna, kuid 
kuuldu ei kallutanud ta eelne
vat otsust hääletada kellegi vas
tu või kasuks.

Debatte korraldatakse EÜLi 
kampaania “Tudeng, pööra seis 
enda kasuks!” raames, mis al
gas tudengikonverentsiga eel
mise aasta detsembris ja lõpeb 
kontserdiga “Kodusõjas surma 
ei saa” 25. veebruaril Saku 
Suurhallis.

Reformierakond
• Luuakse eeldused erakapitali 

laiemaks kaasamiseks kõrg
koolide rahastamisse.

• Jätkatakse rahvuslikes huvi
des tegutsevate õppeasutus
te kinnisvara ja infrastruk
tuuri rajamise projektide riik
likku toetamist.

• Muudetakse õppelaenusüs
teemi selliselt, et üliõpilane 
saaks kasutada seda õppe
maksu maksmiseks. Kusjuu
res riik võtab laenuriskid osa
liselt enda kanda.

• Seatakse sisse riiklikud sti
pendiumid võimekatele ja 
õppida soovivatele üliõpilas
tele.

Keskerakond
• Me ei pea lähiajal võimalikuks 

Õppemaksu kehtestamist 
statsionaarses kõrgharidu
ses. Samas tuleb igati toetada 
erakapitali osalemist haridu
se finantseerimisel ja erakoo
lide edendamisel.

• Koos teadlastega peab riik 
määratlema teadustöö eelis- 
suunad ja tagama nende riik
liku finantseerimise.

• Teadus peaks muutuma üli- 
koolikesksemaks. See võimal
dab tõsta üliõpilaste ja õppe
jõudude teadmiste taset ja 
säästlikumalt kasutada riigi
eelarve vahendeid.

• Toetame kõrgemate koolide 
ja ülikoolide autonoomsuse ja 
paljususe põhimõtet, mis 
arendab Eesti teadust konku
rentsi ning koostöö kaudu.

Rahvaerakond Mõõdukad
• Säilitame tasuta kõrgharidu

se. Rakendame õppetoetuste 
süsteemi, mille eesmärgiks 
on luua õppuritele võimalus 
pühenduda õpingutele, sõl
tumata nende majandusli
kust olukorrast.

• Taotleme rahvuslikku kokku
lepet hariduskulude tõstmi
seks 8 protsendini sisemajan
duse kogutoodangust (SKT).

• Seame eesmärgiks suunata 
1/3 Euroopa Liidu toetusra
hadest inimkapitali arengule.

• Loome hariduskapitali, et ra
hastada haridusalast aren
dustegevust.

Isamaaliit
• Riik maksab ka edaspidi kinni 

suure osa noorte õppekulu
dest kõrgkoolides ja riiklik 
koolitustellimus peab kõrg
koolide vahel jagunema läh
tuvalt nende tasemest, mitte 
omandivormist.

• Rahvuskultuuriga seotud 
erialade õpetamine peab rii
gilt saama püsivat toetust.

• Isamaaliidu eesmärgiks on 
hariduskapitali loomine.

• Kõrgkooli lõpetamise järel 
erialatööle asuvate diplomee
ritud pedagoogidele tuleb 
võimaldada riiklikku pikaaja
list laenu -  n-ö noore õpetaja 
stardikapitali.

Eestimaa Rahvaliit
• Haridus peab olema kätte

saadav sõltumata majandus
likest võimalustest.

• Peame õigeks hariduskulu- 
tuste kasvu riigi-ja kohalikes 
eelarvetes.

• Vajalik on Riigikogu poolt ha
riduskontseptsiooni ja sellele 
tugineva pikaajalise arengu
kava vastuvõtmine.

• Hariduse kvaliteedi tagamise 
vajadus eeldab ühtsete sea
dustatud miinimumnõuete ja 
tingimuste kehtestamist õp
peasutuste eri tüüpidele.

Res Publica
• Riik peab tagama igaühele 

võimetekohase hariduse. 
Keliegi haridustee ei tohi kat
keda rahapuuduse tõttu.

• Ühildame kõrgharidussüs- 
teemi ning teadus- ja aren- 
dussüsteemi Euroopa vasta
vate süsteemidega.

• Rakendame hariduse rahas
tamisel haridusosakut.

• Tagame andekatele tudengi
tele head tingimused -  riik 
toetagu häid kõrgkoole.

Jaan Krossi loengud said raamatuks
Rein Veidem ann
TÜ eesti kirjanduse professor

Peaaegu kümme aastat pä
rast seda, kui Eesti üks esi- 
kirjanikke, Jaan Kross päl
vib Tartu Ülikoolilt audoktori 
tiitli, astub ta (taas -  kui pida
da silmas kahte semestrit 
1945 õigusteaduse dotsen
dina) 1998. aastal vabade 
kunstide professorina oma 
loengukursusega auditoo
riumisse.

Eesti Keele Sihtasutus on sel
le kursuse “Omaeluloolisus ja 
alltekst” nüüd ka raamatuna 
kättesaadavate teinud. See, ka
heks tsükliks, “Autobiografism 
kui kirjanduse võimalus ja välti
matus” ning “Tekst, kontekst, 
pealtekst, alltekst” jagatud 
loengusari on mitmeti nauditav 
ja rikastav lugemine.

Kõigepealt on see ääretult in
formatiivne nii Jaan Krossi 
proosa mõistmiseks, kirjaniku 
ja ta loomingu vahelise suhte 
nüansseerituse tabamiseks ja 
mitmegi apokriivaliku lisandu
se kaudu Krossi-ajastu iseloo
mustamiseks. Krossi ja ta proo-

jaaii Kross
O M A E L U L O O L I S U S  J A  A L L T E K S T

1*98. ». Tanu ülikooli
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LOENGUD

saloomingu enesekirjeidused 
on sama väljapeetud, nagu on 
seda ka ta looming tervikuna. 
“Väljapeetuse” all tuleb siin 
mõista distantseeritust, mis va
litseb kujutamisobjekti ja kuju
taja vahel, aga ka detaili-, 
seletamis- ja täpsustusrohket 
keelekasutust, mis ju samuti 
tuttav Krossi (eriti) ajaloolises 
proosas. Kross ütleb oma mee
todi kohta, et see on näitlejalik, 
“ümberkehastumismeetod”.

Sedapuhku kehastub siis 
Kross kirjanik Krossi akadeemi

liseks uurijaks. Ent tõlgendaja, 
olgu ta kasvõi iseenda tõlgenda
ja, jääb kõige kõrgemaski vaates 
iseenda raamidesse, sest “kõik, 
mida kes tahes kirjutaja kirju
tab, on tema enese lugu”. Mingil 
tasandil olete Jaan Krossi loen- 
gutsükkel vaadeldav autometa- 
tekstina. Eesti kirjanduse õppe
tooli doktorandil Aare Pilvel 
ongi käsil doktoritöö autometa- 
tekstist, nii et Jaan Krossi ene- 
sekäsitlused kuluvad talle uuri
misainena marjaks ära.

Krossi loengute veetlus seis
neb aga selleski, et oma teoste 
sünnilugusid või saatusi vahen
dades kujuneb sellest omakor
da uus narratiiv. Krossi romaa
nid saavad tegelasteks uues ro
maanis, mis sedakorda kateed
rist ette loetud. Krossi looming 
leiab nendes tekstides “uue 
hingamise”. Muidugi eeldab 
selle tabamine seda, et me tun
neksime Krossi loomingut. Ent 
“Loengud” võivad olla ka visiit
kaardiks, mille kirjanik meile 
ulatab. Visiitkaart on usalduse 
märk. Oleme teretulnud tema 
loomingulisse majja. Astugem 
siis aga julgelt.

Kogumik "Tõtt-öelda rr

Eile esitleti kogumikku 
“Tõtt-öelda”, mis sisaldab
14 filosoofilist ettekannet.

Need käsitlevad keele ja filo
soofia seose mitmesuguseid 
erinevaid aspekte metafilosoo- 
filistest arutlustest filosoofia 
(kui) tõlkimiseni ning eesti filo
soofia võimalikkuse ja vajalik
kusega seonduvaid küsimusi.

Ettekannete laad ulatub ana
lüütilisest kontinentaalse lähe
nemisviisini. Autorite hulgas on 
nii kutselisi filosoofe, filosoofia- 
üliõpilasi kui ka lihtsalt filosoo
fia armastajaid.

TÕTT
ö

atclundeid iem imnddi 
'keel ja filosoofia" 

(madia 2002) 
aiBg

'milles* köncldikse siis, 
fcui köecJ<M*c ccsii lilasoofust" 

(vilgcmctu 2Ö0Ö)

T A R T U  Ü L I Ö P I  L A S T E A T E R  
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26. veebruaril (kolmapäeval) kell 18 
Üliõpilasmajas Kalevi 24 (tagauksest 4. korruse peeglisaali)

E tte  v a lm is ta d a  lu u le tu s , p ro o sa p a la , lau l 
või v ä h e m a lt  k ak s  n e is t. S elga  p a n n a  lah e , 
sp o r tl ik  r iie tu s  j a  ja lg a  p e h m e d  ja la n õ u d .

Info: tel 055 696 846, e-post: tartu.yliopilasteater@mail.ee. 

w w w .ut.ee/teater
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Kergejõustiku 
meistrivõistlused
Eesti Akadeemilise Spordiliidu 
arendusjuhi Tiina Beljaeva sõ
nul võib 18. veebruaril peetud 
Eesti üliõpilaste kergejõustiku 
meistrivõistluste tulemuste 
põhjal nädalavahetusel algava
tel Eesti meistrivõistlustelt 
oodata häid tulemusi.

TÜs tudeerivad sprinterid 
Maidu Laht ja Kadri Viigipuu 
noppisid juba traditsiooniliselt 
rohkem kui ühe meistritiitli: 
Laht 60 m 6,92, 200 m 22,09, 
Viigipuu 60 m 7,83, 200 m 
25,43. TÜ tudengite edu jätkus. 
Naistest jooksis 60 m tõkkeid 
kõige kiiremini Jaanika Meriküll 
(9,07), Kärt Siilats piirdus kõr
gushüppes 1.73, mis tõi talle 
meistritiitli.

Jekaterina Patjuk läbis 800 m 
ajaga 2.19,29. Meeste kuulitõu
kes demonstreeris Taavi Peetre 
ilusat tõuget tulemusega 17.67. 
Isikliku rekordi hüppas Rainer 
Piirimets 2.16.

Kuigi võitjate seas domineeri
sid Tartu Ülikool ja Audentes 
Mainor Ülikool, oli 109 osaleja 
seas kokku 11 kõrgkooli õppu
reid.

Järgmised Eesti üliõpilaste 
meistrid selgitatakse homme 
saalijalgpallis 15 võistkonna va
hel.

Majandusarvestuse 
professoriks 
Toomas Haldma
TÜ nõukogu valis majandusar
vestuse professoriks rahandu
se ja arvestuse instituudi dot
sendi Toomas Haldma (pildil).

Haldma on lõpetanud TÜ 
majandusküberneetika eriala 
cum laude 1981, majandus- 
kandidaadi kraadi kaitses 
1987. Töötanud TÜs aastast 
1981, õppetooli juhtinud aas
tast 1994.

Peamised uurimisvaldkon
nad: ettevõtte tegevustulemus- 
te analüüsi informatsiooniline 
tagamine, ettevõttesiseste ar
vestus- ja aruandlussüsteemi- 
de areng, Eesti majandusarves
tuse süsteemi integreerimine 
ELi arvestuskeskkonnaga jt.

Haldma on Eesti üks tunnus
tatumaid majandusarvestuse 
spetsialiste.

Akadeemiline 
füüsikaolümpiaad
12. veebruaril toimunud I aka
deemilise füüsikaolümpiaad i 
võitis füüsika eriala 2. a üliõpi
lane Endel Soolo.

2.-3. kohta jagasid sama kur
suse üliõpilane Alar Ainla ja 
füüsika 1. a doktorant Valter 
Kiisk, 4.-5. kohta 3. a üliõpilane 
Alar Mitt ning 4. a üliõpilane 
Sander Mirme.

Olümpiaadi parima (ja ain
sa) tütarlapse eripreemia päl
vis 3. a füüsikatudeng Heli 
Valtna. Kokku osales 15 üliõpi
last ja kraadiõppurit.

Vt www.ttkool.ut.ee/medaIis- 
tid.html.

Olümpiaadi ülesandeid vt: 
w w w .physic.u t.ee/uudised/ 
index.cgi.

mailto:tartu.yliopilasteater@mail.ee
http://www.ut.ee/teater
http://www.ttkool.ut.ee/medaIis-
http://www.physic.ut.ee/uudised/
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Jüri Saarniit
9. jaan 1951 -  12. veebr 2003
Jüri Saarniit on sumud. Üks 
meie seast. Mõneti meie sarna
ne, aga samas ka erinev, kordu
matu.

Jüri Saarniit oli sirgjooneline 
ja otsekohene inimene. Nii aas
takümneid tagasi, nii ka elu lõ
puni. Mitmepalgeline Jüri oli 
mõeldamatu. Ka oli tema oma
pära selles, et ta pööraselt us
kus oma töösse ja pühendus 
sellele täielikult.

Eesmärgipärane ja jõuline 
töökus andis tulemusi: ülikooli 
lõpetamine cum laude, teadus
te kandidaadi kraad, TÜ hari
dussotsioloogia labori loomine 
ja juhtimine, korrektsed eri 
põlvkondade eluteid käsitlevad 
uurimused, mis pälvisid tähele
panu ja tunnustust nii Idas kui 
ka Läänes, kümned ja kümned 
publikatsioonid.

On väga kahju, et Aeg ei and
nud talle võimalust oma uurin
gud kokku võtta. Töö jäi pooleli, 
punkt panemata, välja jäid joo
nistamata Eesti XX sajandi lõ- 
puaastakümnete põlvkondade 
arengu siksakid maailma aren
gute kirjul foonil. Seda peavad 
tegema teised.

Tänu Jüri Saarniidule on see 
võimalus olemas. Tema töö põh
jalikkus ja tekstide elegantne si-

sukus kutsus alati esile diskus
siooni ja tekitas kolleegides lu
gupidamise, mõttevahetus lisas 
julgust ja innustas. Temalt võis 
alati loota heatahtlikku valmis
olekut kuulata, süveneda ja 
mõista.

Meile jäi Hea Inimese elusõ- 
numi lummav mõistatus. Ent 
inimtahtel ja -võimetel on pii
rid. On korvamatult kahju, et 
meie, tema sõbrad ja kolleegid, 
ei suutnud teda tema enda eest 
kaitsta. Jüri tahe oli tugevam. 
On lahkunud maksimalist.

Tartu Ülikooli ja Tallinna 
Pedagoogikaülikooli 

sotsioloogid

Prof Astrid Saava 65
Kui mõelda, lugeda või kõnelda 
sõnapaarist vesi ja tervis, siis 
mõtleme kahtlemata ka profes
sor Astrid Saavast. Alustades 
legendaarse Mihkel Kase ju
hendamisel teadustööd juba tu
dengina, suutis ta doktoritöö 
kaitsmiseks 1974. aastal läbi 
uurida peaaegu kõik Eesti vee
kogud ja kaevud. Pühendunud 
terviseteadlasena on ta oma 
teadmisi jaganud nii TÜs kui ka 
TTÜs.

Mitmed vee-alased uurimis
projektid jätkusid 1987. ja
1998. aasta alguses hügieeni 
kateedrit ja hiljem sellest välja 
kasvanud tervishoiu instituuti 
juhtides.

1994. aastal käivitunud Eesti 
tervishoiuprojekti raames 
uuendati Astrid Saava eestve
damisel kogu rahvatervise 
aineprogramm, mille edukaks 
elluviimiseks pole ta ära põla
nud rahvusvahelisi täiendus- 
koolituskursusi.

Tänaseks on Tartu Ülikoolis

Õ N N I T L E M E

õpetatav rahvatervise aine
programm saanud rahvusva
helise heakskiidu.

Astrid Saava on aktiivne ka 
väljaspool ülikooli, ta on Sot
siaalministeeriumi rahvatervi
se erialanõunik, meditsiiniter- 
minoloogia komisjoni liige, Tar
tu Tervisekaitsjate Teadusliku 
Seltsi juhataja jne.

Tervishoiu instituudi pere 
soovib juubilarile palju õnne!

70
Rein Taagepera,
emeriitprofessor -  28. veeb
ruar

60
Mark Chamberlin,
metoodik -  23. veebruar 
Enn Rebane,
vanemassistent -  23. veebruar
Katrin Maandi,
erakorr lektor -  24. veebruar

45
Mare Kahi,
raamatukoguhoidja -  22. 
veebruar

35
Maris Laan,
vanemteadur -  21. veebruar

Triin Vihalemm,
dotsent -  22. veebruar 
Ene-Reet Soovik, 
lektor -  27. veebruar 
Lauri Vahtra, 
assistent -  27. veebruar 
Erik Mölder, 
keemik -  28. veebruar

30
Inna Lass,
preparaator -  22. veebruar
Ivika Ostonen,
erakorr teadur -  25. veebruar

25
Erkki Kukk,
arvutispetsialist -  25. veebruar 
Aron Jalakas,
arvutispetsialist -  28. veebruar

Emeriitprofessor 
Vambola Türk 75
Täna 75-aastaseks saav TÜ ma
jandusteooria õppetooli 
emeriitprofessor Vambola Türk 
on üks neist Võrumaa talupida
jate teadmishimulistest poega
dest, kes on tulnud ülikooli õp
pima, aga jäänud sellega seo
tuks kogu eluks.

Pärast ülikooli lõpetamist 
cum laude aastal 1952, on ta 
samas läbinud õppejõu klassi
kalise karjääriredeli assisten
dist professori ja emeriitprofes- 
sorini.

Pärast majandusteaduste 
kandidaadi kraadi kaitsmist 
aastal 1961, hakkas ta kirjuta
ma doktoritööd tööjõu taastoot
misest. Kuuekümnendate pisut 
vabameelsemas õhustikus 
võrdles ta tööinimese elu sõja
eelses ja kaasaegses Eestis, kaa
sates uurimistöösse ka üliõpila
si. Seda meenutavad mõned 
tema õpilastest veel tänagi tä
nutundega. Pärast doktoritöö 
kaitsmist 1975 jätkas ta õppe
jõu tööd poliitökonoomia ka
teedris. Poliitökonoomia oli tol 
ajal üte väheseid võimalusi tut
vustada üliõpilastele majan- 
dusteoreetilise mõtlemise alu
seid. Kuidas seda tehti, see sõl
tus aga palju õppejõust.

Seda et prof Türk esines tol 
ajal eelkõige majandusteadla
sena, tõestab tema edasine elu
käik. Üheksakümnendate algu
ses, mil Eesti majandusteaduse 
uurimisobjekt kardinaalselt

muutus, lubanuksid töötatud 
aastad tal teenitud vanadus
puhkusele jääda. Tema aga 
asus turumajandusteooriat 
süstemaatiliselt läbi töötama ja 
kiijutas kaks õpikut.

Ümbritseva tegelikkuse tähe
lepaneliku jälgija ja mõtestaja
na on tal oma kindlad seisuko
had, mida ta veendunult ja jul
gesti esitab. Noorematel kollee
gidel tasub temalt õppida sirg
joonelisust ja oskust oma seisu
kohti kaitsta. Vestlustel avaneb 
esmapilgul kareda koore alt soe 
ja sõbralik loomus. Muhe nalja
soon, maamehelik huumoritun- 
netus ja jutust läbi kumav Võru 
murre teeb temaga suhtlemise 
alati meeldivate.

Kolleegide ühine soov on, et 
Vambola Türgi aktiivne ja töö
kas elu jätkuks veel kaua, sel
leks tervist ja jõudu!

Tartu Ülikool kuulutab välja
võõrkeeles läbiviidavate ja välismaalastele suunatud moodulite 
ideekavandite konkursi 2003/2004. õ-a (k.a suvi 2003) järg
mistel teemadel:
1) Magistritasemel õpetatavate võõrkeelsete kursuste moodu

lid (8-20 AP), mis võiksid olla aluseks võõrkeelsete magistri - 
programmide väljatöötamisel;

2) Võõrkeelsete interdistsiplinaarsete kursuste moodulid (8- 
20 AP).

Vt UT 10. jaanuar 2003. Info: tel 375 150, ylle.tensing@ut.ee.

L O T M A N I  S E M I N A R
2 8 .veebruar
12 -  käik Raadi kalmistule (koguneme vene kirjanduse õppe
toolis Näituse 2)

Näituse 2-207:
15 -  Seminari avamine ja 2003. aasta Lotmani stipendiumi 
üleandmine -  P Torop, L. Kisseljova
Vene kirjanduse õppetooli osalusel 2002. aasta väljaannete 
esitlus.
15.30 -  L. Kisseljova. Ühest teadlase hüpostaasist (Juri Lotman 
populariseerijana).
16 -  L. Volpert. Iroonia Lermontovi ja Stendhali proosas (‘Vürs
tinna Ligovskaja” ja “Punane ja must”).
16.30 -  A. Nemzer (Moskva). Miks PuDldn ei lõpetanud “Peeter 
Suure mooriast”?
17.30 -M . Salupere. K. Seidlitz (leiud ja ümberlükkamised)
18 -T. Fraiman. utkovski ja 1812. aasta sõda.
18.30-T. Guzairov. • ukovski ajaloolise hetke kontseptsioon.

1. märtsil, Näituse 2-207, ettekannete algus 10.30. Esinevad: 
R. Leibov, T. Kuzovkina, I, Avramets, L. Piid, J. Nõmm (Tartu- 
Narva), N. Pustõgina (Narva), R. VöitehhovitO, B. Kolonitski 
(Sankt-Peterburg), M. Lotman (Tartu-Tallinn), A. Engel (Kiel), 
S. Turovskaja, S. Kuljus (Tallinn), G. Ponomarjova, A. Danilevski.

Eesti üliõpilaste meistrid murdmaasuusatamises selgi
tatakse Käärikul 28. veebruaril ja 1. märtsil. Ootame suusata
mist nautima nii asjaarmastajaid kui tõsiseid treenijaid. Laupäe
val võite ühineda korraldajate tudengite matkapundiga.

Enamik Eesti kõrgkoole on EASLi liikmed ning eraldi osavõtu
tasu osalemiseks ei ole. Juhend on peatselt üleval: www.easl.ee 
Ootame registreerumisi kodulehe või e-posti kaudu!

Info: Tiina Beljaeva, tel 333 233, 052 57 624,

ACTA DIURNA
21. veebruaril kell 16.15 kõneleb 
Eetikakeskuses (Ülikooli 7, II kor
rus), TÜ õigusajaloo dotsent 
Marju Luts (dr iur) teemal “Õigu
se idee kui õiguse normatiivne 
kriteerium” . Oodatud on kõik 
huvilised! Info: 375 427.

27. veebruaril kell 10 ph 102 üli
kooli uue veebihaldussüsteemi 
tutvustamine. Info: 375 683.

KAITSMISED
26. veebruaril kell 16 Paabelis r 
103 algab germaani-romaani fi
loloogia osakonna magistritööde 
kaitsmine:
Kai Kulli magistritöö “Der Histori- 
ker und sein Staat am Beispiele 
der Publizistik Leopold von 
Rankes” (Ajaloolane ja tema riik 
Leopold von Ranke publitsistika 
näitel). Juhendaja Mati Laur, 
PhD. Oponendid Eve Pormeis- 
ter, MA, Sirje Tamul, MA;
Marvi Järve magistriprojekt 
“Eluruumitehingu juriidiline sõna
vara: prantsuse -  eesti, eesti -  
prantsuse sõnastik” . Juhenda
jad Marge Käsper, MA, Indrek 
Koff, MA. Oponent Tanel Lep- 
soo, MA;
Helen Lehti magistriprojekt “Me- 
ditsiiniõiguse ja -eetika valiksõ- 
navara inglise ja eesti keeles” . 
Juhendaja Terje Teesalu, MA. 
Oponent dotsent Enn Veidi, Info; 
Milvi Kaber, tel 375 228.

26. veebruaril kell 17.30 kaitseb 
ph 135 avalikkussuhete ja tea
bekorralduse kutsemagistratuuri 
magistrant Vaiko Tigane tööd 
“Tartu Ülikooli Kirjastuse brändi- 
strateegia” , Juhendaja Margit 
Keller, MA. Oponent dots Triin 
Vihalemm, PhD.

KURSUSED
(HTPK.01.171, 1 AP, A) Näitma- 
terjalide kujundamise põhimõt
ted ja presentatsioonitehnika. 
Autoriõigusest näitmaterjalide 
koostamisel. Lektorid Peeter 
Kukk ja Toomas Petersell, TÜ 
multimeediakeskus ning Anne 
Kalvi, TÜ õigusteaduskond. Kur
sus toimub 5.03-16.04 К kell
8.15-9.45 Lossi 3-112.

LOENGUD
Loengusarja “Eesti majandus
poliitika Euroopa Liidu lävepa
kul” raames esineb Narva mnt
4-B306 26. veebruaril kell 12.15 
majandus- ja kommunikatsiooni- 
ministri nõunik Heido Vitsur.

26. veebruaril kell 16.15 toimub 
Lossi 3-406 Õpetatud Eesti Seltsi 
1214. ettekandekoosolek: Mar
ge Konsa “ Eesti arheoloogia 
suundumustest 1990. aastail” . 
Võimalik osta ka ÕESi aastaraa
matuid. Info: 055 690 948.

26. veebruaril kell 18 toimub Kh 
ringaud vabade kunstide kutsu
tud professor Tõnu Õnnepalu 
loengusarja “Praktiline lugemine 
ja kirjutamine” teine loeng 
“Spliin ja ideaal: kuidas alusta
da". Info: Triin Lett, tel 375 669.

SEMINARID
27. veebruaril kell 11.15 algab 
TÜ ja TTÜ geoloogia instituutide 
meteoriidikraatrite teadussemi
naride päev Bekkeri auditooriu
mis (Vanemuise 46-246). Info: 
Kalle Kirsimäe, tel 375 894, 
arps@ut.ee, www.ut.ee/BGGL/ 
meteoriidid.

KOLLEDZID
25. veebruaril kell 16 laste kuns
tivõistluse “Minu kodu Eesti” näi
tuse avamine Narva kolledžis. 
Info: Jaanus Villiko, tel (035) 60 
608.

25. veebruaril kell 15 Pärnu kol- 
ledži infotunnid Kohtla-Järve 
Gümnaasiumis (eesti ja vene 
keeles). Info: Maire Merioja, tel 
(033) 21 217.

26. veebruaril kell 18 Mart Laari 
ettekanne “Narva Vabadussõ
jas” Narva raekojas. Info: Jaa
nus Villiko, tel (035) 60 608.

27. veebruaril osaleb TÜ Narva 
infomessil “Orientiir 2003” . Info: 
Aire Luts-Vähejaus, tel 375 603.

27. veebruaril kell 19 toimub EV 
aastapäevakontsert Narva rae
kojas. Esinevad Tõnu Raadik ja 
Henn Rebane. Info: Jaanus 
Villiko, tel (035) 60 608.

VILISTLASKOGU
25. veebruaril kell 17 peab Pär
nu kolledži sotsiaaltöö lektor Val
ter Parve Ida-Viru koondise vilist- 
lastele loengu “Hollandi fondide 
tegevusest ja erinevate projekti
de finantseerimise võimalustest 
Eestis” . Info: Maire Merioja, tel 
(033) 21 217.

27. veebruaril külastab vilistlas
kogu Tartu koondis matemaati- 
ka-informaatikateaduskonna uut 
õppehoonet. Kogunemine kell
17.30 õppehoone fuajees. Info: 
Aire Luts-Vähejaus, tel 375 603.

TEATED
LC Tartu ootab taotlusi ärksatelt 
tudengitelt osalemaks Eesti ja 
Rootsi Lions klubide traditsioonili
ses üliõpilasvahetusprogrammis
30. märtsist 12. aprillini Uppsa
las. Avaldusele lisada elulookir
jeldus ja taotluse põhjendus 
ning saata see 2. märtsiks: 
aivar@rtk.tartu.ee, lisainfo tel
051 64 818 (Aivar Paidla).

Esmaspäeva ja kolmapäeva õh
tuti kella 18.30 paiku marksu 
majas (Ülikooli 16) Tartu Aka
deemilise Meeskoori proovid. 
Info: Meelis Jõesaar: mell@ut. 
ee, www.tam.org.ee/.

Lugupeetud akadeemilise orga
nisatsiooni liige! 24. veebruaril 
kell 19 toimub Tallinnas Must
peade majas EV 85. aastapäeva 
ball. Tantsuks mängib “Silver 
Brass” . Pileti hind: 150 kr. Kor
raldaja Eesti Korporatsioonide 
Liit. Info ja piletid: Tallinnas: tel
052 91176, Markoj@nterm.ee; 
Tartus tel 051 01797, Reemo@ 
physic.ut.ee.

^  O o tam e organiseerum ata 
\\ naistudengeid avastama 

üliõpilasi sajandeid köitnud 
' maailma.

K orporatsioon India

selle semestri külalisõhtud 
toim uvad

26. veebruaril ja 
3. märtsi]

kell 20 meie konvendis 
aadressil Tähtvere 4

w w w .ut.ee/Indla

g-. Korporatsioon
И Fraternitas L iviensis

A ustatud akadeemiliselt 
organiseerum ata meestudeng! 
O led oodatud meie 
külalisõhtutele, mis toimuvad

teisipäeval, 25. veebruaril ja 
neljapäeval, 6. märtsil

meie konvendikorteris aadressil 
Tähtvere 4, JV korrus.
Algus kell 20, riietus soliidne.

Lisainfo:
georg@ liviensis.ee 050 41 501

UNIVERSITAS 
TARTUENSIS
TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200

TOIMETUS

Tegevtoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Kristjan Kaljund 
Infotoimetaja Leane Morits 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa

Toimetuse aadress:
Ülikooli 18, Tartu 50090 
Tel: 07 375 680, 051 42 300 
E-post: ajaleht@ut.ee 
Faks: 07 375 440 
http://www.ut.ee/ajaleht 
Trükk: o/ü Greif

REKLAAMI HINNAD
1/2 lk (194x268 mm) 2700,-
1/4 lk (131 x 194 mm) 1500-
1/8 lk (92 x 131 mm) 800,-
1/12 lk (92 x64 mm) 500,-
1/24 lk (44x64 mm) 250,-

Kujundus 20% hinnast 
Logo ja/või foto kasutamine 50.- 
Reklaamteksti rida 10 -
Kuulutuse rida 5 -
Korduvreklaam 10% odavam

Ülikooli liikmetele kuulutused ja 
reklaam 20% odavam.
Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
te teenuste kuulutamine ja rek
laam 20% odavam.
Riiklike haridusasutuste kuulutu
sed tasuta.
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mailto:arps@ut.ee
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mailto:aivar@rtk.tartu.ee
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mailto:georg@liviensis.ee
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Tartu Ülikool valib täna rektori
25. veebruaril väitlesid aulas rektorikandidaadid Jaak Aaviksoo ja  Birute Klaas
M a re lle  Leppik
TÜ usuteaduskonna 
üliõpilane

Nii Jaak Aaviksoo kui Birute 
Klaas rõhutasid Tartu Üli
kooli erilist kohta Eesti kõrg
koolide seas.

Mida saaks Eesti ühiskonna 
autoriteetide rivis nii olulisel 
positsioonil üliõpilaste olukorra 
parandamiseks ette võtta? Võib 
deklareerida, et kõrgkool pole 
sotsiaalabiasutus, kuid peale 
õppimise peab üliõpilane ka 
elama.

Ühiskond vs ülikool

Pole võimalik pühenduda tase
mel õppetööle, kui Maslow’ va- 
jadushierarhia alumised ast
med on katteta. Steriilseid 
euroühiselamuid võrreldi rek- 
toridebatil restoranidega, mis 
on kenad, kuid kuhu paljud üli
õpilased sisse minna ei saa, sest 
pole piisavalt raha.

Jaak Aaviksoo sõnul mõistab 
ta üliõpilaste muret, kuid nen
tis, et võimatu on ehitada oda
vamalt ja halvemini, kui normid 
ette näevad. Birute Klaas pidas 
Eesti riigi häbiplekiks, et üliõpi
lastele pole tagatud majandus- 
likku turvatunnet. Kuna Klaasi 
tütar õpib Soomes, siis kinnitas 
ta, et teab, kui palju abi on üli
õpilastele hästi toimivast õppe- 
toetuste süsteemist.

Üliõpilase mure

Aaviksoo avaldas lootust, et 
enne sügist võetakse vastu 
õppetoetusi puudutavad otsu
sed. “Kuid need on rahvuspolii
tilised otsused,” lisas ta. Aavik-

Rektori ametiraha, mida alates 1998. aastast kannab 
professor Jaak Aaviksoo. k r is t j a n  k a l j u n d

soo väitis, et ootab üliõpilastelt 
ühest selget seisukohavõttu. 
“Tuleb otsustada, kas tudengid 
tahavad paljudele peenikest 
toetust või üksikutele abivajaja
tele tugevat toetust.” Klaas kin

nitas omakorda, et olgu riigi 
eesvedajad millised tahes, üli
kooli ja riigi vahelist diskussioo
ni tuleb arendada.

Samal ajal kui 295-Iiikmeline 
valimiskogu otsust langetab, on

T A R T U  Ü L I K O O L I  
R E K T O R I D  
A A S T A I L  1 9 1 9 - 2 0 0 3

Peeter Siegfried Nikolaus Põld 
(1878-1930), rektori kt 1919- 
1920

Heinrich (Henrik) Koppel 
(1863-1944), rektor 1920- 
1928

Johan (Juhan) Kõpp (1874- 
1970), 1928-1937 

Richard Hugo Kaho (1885- 
1964), 1938-1940 

Heinrich Riikoja (1891-1988), 
19.07.1940-09.09.1940 

Hans Johannes Kruus (1891- 
1976), 1940-1941,1944 

Edgar Kant (1902-1978), 
ajutine rektor 1941 -1944 

Alfred Koort (1901-1956), 
1944-1951 

Feodor Klement (1903-1973),
1951-1970 

Arnold Koop (1922-1988),
1970-1988 

Jüri Kärner (s 1940), 1988-
1993

Peeter Tulviste (s 1945), 1993- 
1998

Jaak Aaviksoo (s 1954), 1998

enamik üliõpilasi loenguil.
Võib tunduda, et üliõpilaste 

roll rektori valimistel on pigem 
sümboolne kui otsustav. Tuden
gid, kes valimiskogusse ei kuu
lu, tunnevad end kõrvaltvaata
jana. Umbes 10% valimiskogust 
moodustavad aga üliõpüased, 
kelle hääl võib oluliselt kaalu
kaussi mõjutada.

Kui rektor valitud, siis on ta 
iga Tartu Ülikoolis õppiva tu
dengi rektor.

K O M M E N T A A R

Kui mõni üliõpilane oli varem 
Aaviksood näinud vaid mant
lihõlmade lehvides peahoo
nesse tuhisemas, siis nüüd on 
ta kindlasti kuulnud tema n-ö 
jõulisest juhtimisstiilist.

Üliõpilasena jääb üle tõde
da, et kogu valimisheitluse 
jooksul ei saanud ma lõpuni 
aru, mida kumbki kandidaat 
jõulisuse juures silmas pidas. 
Klaasi jaoks tähistab jõuline 
juhtimine meeskonnatöö vä
hesust, mida Aaviksoo pea
miseks puuduseks on nime
tatud. Aaviksoo näeb sama 
sõna all tugevust jääda kind
laks seatud eesmärkidele.

Füüsikutel on kombeks de
fineerida jõudu kui tungi, ke
hade liikumisoleku muutu
mist jne. Indrek Meose “Filo
soofia sõnaraamatust” ega 
Simon Blackburni “Oxfordi 
filosoofialeksikonist” ei leid
nud ma mõistet “jõud”. See
tõttu võtan ette Ateena filo
soofi Protagorase: “Inimene 
on kõigi asjade mõõt”.

Elik seisnebki rektoriks 
pürgijate sügavam huvide 
konflikt vaid klassikalises 
humanitaar- ja reaalteadlas
te maailmapildi erinevuses? 
Kelle kasuks ka valimiskogu 
otsustab, ühes võime kindlad 
olla -  mõlemad rektorikandi
daadid soovivad nii Tartu Üli
koolile kui üliõpilaskonnale 
parimat, mida piiratud res
sursside juures on võimalik 
pakkuda.

Marelle Leppik

Professor Mati Kilp valiti dekaaniks
Varje  S oo tak

Eelmisel reedel valis mate
ni a a tik a -in fo rm a a tik a te a -  
duskonna valimiskogu de
kaaniks algebra professori 
Mati Kilbi.

Küsimusele, milline on tea
duskonna seis ja millises suu
nas seda edasi arendada, ei jul
genud uus dekaan oma vastu
ses väita, et on kiiresti muutuva 
teaduskonna kõikide problee
midega praegu kursis, nagu de
kaan peaks olema.

Teaduskonna momendi seisu 
hindas ta rahuldavaks. “Hea 
meelega annaksin kõrgemagi 
hinnangu, aga mitmed problee
mid, mille lahendamise poole 
peame püüdma, seda ei luba.”

Prof Kilp selgitas, et teadus
konna nelja instituudi hulgas 
on nii neid, mille arengut meid 
ümbritsev (st spetsialistide va
jadus, nooite huvi jms) soodus
tab, kui ka neid, mille vastu olu
list välist huvi märgata ei ole.

“Igati tuleks aga kaasa aidata 
nende erialade (informaatika, 
matemaatiline statistika) aren
gule, mida meilt väljastpoolt 
oodatakse, ja teha kõik, et see, 
mis ilma kahtluseta on vunda
mendiks, st matemaatika, aja
pikku meie ülikoolist üldse ära 
ei kaoks,” märkis Kilp.

“Suhteliselt probleemideta

Mati Kilp.
tundub olevat matemaatilise 
statistika instituudi lähitulevik, 
sest on olemas nii spetsialistide 
nõudlus kui tegus õppejõudude 
ja teadurite kollektiiv.”

Täistuuridel töötavat ka ar
vutiteaduse instituut, kus in- 
formaatikaüliõpilaste arv pide
valt suurenevat. “Eeskätt insti
tuudi noorematelt ja võimeka
telt töötajatelt ootaks aga roh
kem kõrgetasemelisi publikat
sioone, mis aitaks instituudil 
saavutada sellist teaduslikku 
autoriteeti, mis oleks vabariigi 
ühe juhtiva informaatikakesku
se vääriline,” ütles Mati Kilp.

Puhta matemaatika instituu
dil ja rakendusmatemaatika 
instituudil oleks vastvalitud de
kaani sõnul aga potentsiaali

P R O F  M A T I  K I L P

Sünd 1942 
1960 astus TÜsse 
1966 lõpetas matemaatika 

eriala Moskva ülikoolis cum  
laude

1971 füüsika-matemaatikakan- 
didaat 

1966. aastast töötab TÜs 
1992. aastast algebra profes

sor
1980-1989 dekaan 
Eesti Matemaatika Seltsi ja 

American Mathematical 
Society liige

palju suurema arvu doktorite, 
aga ka matemaatikaõpetajate 
ettevalmistamiseks kui praegu.

Üheksa aastat dekaani ame
tis olnud prof Toivo Leigeri ar
vates vajab teaduskond uusi 
ideid ja võib-olla ka teistsugu
seid arusaamu.

Leigeri sõnul jääb uue dekaa
ni põhiülesandeks edasi aren
dada rahvusvaheliselt arvesta
tavat arvutiteadust, säilitades 
seejuures olemasoleva mate- 
maatika-alase potentsiaali. 
“Teaduskond on selle eesmärgi 
nimel viimased viis aastat pin
gutanud. Nüüd, kus meie käsu
tuses on uus maja, uued arvuti
klassid ja auditooriumid, suu
dame me ehk ka ise rohkem,” 
ütles Leiger.

Algab Lotmani seminar
Täna algab kaks päeva kestev 
prof Juri Lotmani sünniaasta
päevale pühendatud tradit
siooniline seminar.

Kell 15 antakse kätte järje
kordsed Lotmani stipendiumid. 
Slaavi filoloogidest on laureaa
diks vene ja slaavi filoloogia esi
mese aasta doktorant Timur 
Guzairov (pildil).

Semiootika osakonnas saab 
Lotmani selle aasta stipendiumi 
esimese aasta doktorant Elin 
Sütiste.

Seejärel toimub vene kirjan
duse õppetooli uute väljaanne
te esitlus ning algavad ettekan
ded. Külalisesinejaid on Mosk
vast, Kielist jm.

Põhjamaade infopunkt 
Narva kolledžis
Jaanus V illiko
TÜ Narva Kolledži 
projektijuht

25. veebruaril kirjutasid Põhja
maade Ministrite Nõukogu In- 
fobüroo juhataja Kalli Klement 
ja Narva kolledži direktor Katri 
Raik alla koostöölepingule, mil
le kohaselt saab kolledžist edas
pidi informatsiooni Eesti põhja
poolsete naabrite kohta.

Informatsioon Põhjamaade 
kohta koondatakse Narva Eesti 
Koju, mis alustas oma tegevust 
aasta tagasi.

Huvilised saavad küsida 
õppimis- ja stipendiumivõima- 
luste kohta Rootsis, Taanis ja 
Norras.

Infobüroo toel saab leida kon
takte ning osaleda projektikon
kursside!.

T Ä N A  L E H E S

Rahvusfeadus 
rahvusvahelisena
LK 3

Rektori
kandidaatide 
teesid
К 2

Füüsika-keemia- 
teaduskonna 
ettepanekud 
arengukavasse
LK 3

Arstitudengite 
suurüritus
LK 3

U U D I S E D

Täna TÜ nõukogus
Täna hommikul algava TÜ nõu
kogu istungi kavas on ülikooli
2002. aasta eelarve täitmise 
aruande, õpetajate seminari ja 
Narva kolledži õppekavade ja
2003. aasta siseauditi kinnita
mine.

Samuti on päevakavas vastu
võtueeskirja lisade muutmine, 
ajakirjanduse ja kommunikat
siooni osakonnas sotsiaalse 
kommunikatsiooni õppetooli 
avamine, Eesti Teadusfondi 
nõukogu alaliste ekspertkomis
jonide esimeeste kandidaatide 
esitamine jt küsimused.

Kognitiiv- ja õiguspsühholoo- 
gia professoriks kandideerib 
prof Talis Bachmann.

Riigikogu 
valimised
2. märtsil kell 9-20 toimuvad 
Riigikogu valimised.

TÜ kollektiivi liikmetest kan
dideerivad Tartus prorektor 
prof Hele Everaus (Reformi
erakond); prof Aadu Must, TÜ 
Kliinikumi kirurg-õppejõud Ni
kolai Põdramägi, prof Olev Raju 
ja dots Aleks Lenzner (Keskera
kond), professorid Marju Lau
ristin ja Jaak Kanngilaski (Rah
vaerakond Mõõdukad); prof 
Peeter Tulviste ja dots Jüri KÕre, 
(Isamaaliit); prof Ene Ergma, 
riigihangete teenistuse juhataja 
Urmas Aunin, dots Eiki Berg, 
vanemteadur Mihhail Lotman 
ja SA TÜ Kliinikumi kirurgia di
visjoni juht Urmo Kööbi (Res 
Publica) jt.

TÜ töötajaid ja üliõpilasi kan
dideerib ka Eesti teistes valimis
jaoskondades, nagu näiteks 
Pärnu kolledži direktor Garri 
Raagmaa (Mõõdukad), prof 
Janno Reiljan (Rahvaliit) jt.

Rahvaluule 
preemia läks 
Pärtel Lippusele
Eelmisel reedel andis president 
Arnold Rüütel Kirjandusmuu
seumis kätte presidendi rahva
luulepreemiad. Kunstnik Heinz 
Valgu kõrval pälvis 6000 kroo
nise preemiaraha TÜ eesti filo
loogia üliõpilane Pärtel Lippus. 
Lippus on kogunud mälestusi 
folklorist Herbert Tamperest, 
intervjueerinud jõuluvanasid ja 
jäädvustanud tänapäeva päri
musmuusikat.

Lugu Pärtel Lippusest ilmub 
järgmise nädala UTs.



2 UNIVERSITAS TARTUENSIS 28. veebruar 2003

Kandidaatide teesid rektorivalimisteks

2 X ANDRESTENNUS

Jaak A av iksoo

Tartu Ülikooli areng aastatel 
1998-2003 on olnud edukas
-  me peame jätkuvalt juhin
duma senistest põhiprintsii
pidest, milleks on akadee
miliste väärtuste prioriteet
sus, ülikooli avatus, läbi
paistvus ja tasakaalustatus 
ning tegevuse kvaliteet.

Järgnevad teesid tuginevad 
ülikooli viimaste aastate tege
vuse analüüsidele, välishinnan- 
guteie ja arenguplaanidele, mil
lest mainiksin: EUA evalvat- 
siooniks koostatud ülikooli ene
seanalüüsi aruannet ja EUA ko
misjoni lõpparuannet, rektori 
aruannet Vabariigi Valitsusele 
Tartu Ülikooli tegevusest 1998- 
2002 (projekt), kuratooriumi 
hinnangut ülikooli tegevusele ja 
ülikooli strateegilist arengu
plaani 2003-2008 (projekt).

Ülikool on jõudnud oma 
arengus uude etappi, ühtlasi on 
muutumas ka välistingimused, 
mis koos nõuavad ülikooli kursi 
muutust jätkusuutiiku arengu 
kindlustamiseks.

Eelneval viiel aastal tugines 
ülikooli areng üldistele printsii
pidele ja poliitikatele, oli suuna
tud eelkõige akadeemiliste po
sitsioonide tugevdamisele Eesti 
sees ning ülikooli akadeemilise 
ja administratiivse suutlikkuse 
ja läbipaistvuse tõstmisele.

Tänaseks on kasvuruum üli
kooli sisemiste reservide arvelt 
ammendumas. Liitumine Eu
roopa Liiduga muudab oluliselt 
meid ümbritsevat keskkonda 
ning suurendab rahvusvahelist 
konkurentsi. Ülikoolihariduse 
riikliku rahastamise külmuta
mine ning heitiik hariduspoliiti
ka sunnivad otsima ülikooli hu
videst lähtuvaid konkreetseid 
läbimurdekohti ülikooli ees
märkide saavutamiseks.

Eelseisvail aastail tuleb oluli
selt rohkem tugineda konkreet
setele tulemustele ja eesmärki
dele suunatud programmidele 
ning arendusprojektidele nii 
ülikooli sees kui ka väljaspool. 
Olen veendunud, et eelnevaü 
aastail üles ehitatud potentsiaal 
lubab niisuguse kursimuutuse 
ka realiseerida.

Ülikooli senise arengu ana
lüüs on võimaldanud piiritieda 
viis läbimurdevaldkonda.

1. Rahvusvahelistumine

Ülikool peab välja kujundama 
vähemalt kolm kuni vüs rahvus
vaheliselt nähtavat ekstsellent- 
sikeskust, mis kannaksid inglis
keelseid (magistri) programme, 
kaasates selleks eelarveväliseid 
Eesti ja ELi programmide va
hendeid, sh struktuurifondi- 
dest.

Liituda tuleb vähemalt küm
mekonna üle-euroopalise eri- 
alavõrgustikuga, sh Tuning- 
projektiga, samuti rahvusvahe
liste kvaliteedivõrgustike ja 
konsortsiumidega (EQUIS jt).

2. Doktoriõpe

Doktoriõppe väljundit tuleb ka
hekordistada, soovitavalt kol
mekordistada, tuginedes tipp- 
keskustele ja kraadikoolidele, 
doktoriõppe rahastamise üm
bervaatamisele ja tulemuslik
kusele orienteerimisele. Suu
rendada tuleb akadeemilist 
nõudlikkust ja järelevalvet eda
sijõudmise üle.

3. Rahvusülikool

Eelseisval aastal tuleb eelkõige 
ülikoolisiseselt jõuda selgusele 
rahvusülikooli sisus ja ülesan
netes ning järgneval aastal saa
vutada selle seadustamine Tar
tu Ülikooli seaduse uues ver
sioonis koos vajalike rahasta-

Jaak Aaviksoo.

J A A K  A A V I K S O O

Sünd 11. jaan 1954 
1976 lõpetas TÜ teoreetilise 

füüsika eriala cum laude
1976-1992 töötas TA Füüsika 

Instituudis nooremteadurist 
juhtteadurini

1992. aastast TÜ optika ja 
spektroskoopia prof, TÜ 
esimene prorektor

1994 akadeemik
1995-1996 haridusminister 
1995,1996-1998 TÜ eksperi

mentaalfüüsika ja tehnoloo
gia instituudi juhataja

1998. aasta juunist TÜ rektor 
Abielus, kolme lapse isa

mismehhanismide kindlusta
misega.

4. Teabe(tehno)siire

Ülikooli tegevus tuleb selgemini 
suunata intellektuaalse kapitali 
loomisele ja selle kiirgamisele 
ühiskonda (kommertsia- 
liseerimisele).

Tuleb välja arendada teadus- 
ja tehnoloogiapark ning laien
dada teabe (tehno) siirde ideo
loogiat ka seni ebatraditsiooni
listele teabe (tehno) siirde ala
dele, nagu humanitaar- ja sot
siaalteadused.

Tuleb liituda iihe-kahe rah
vusvahelise teabe (tehno) sii rde 
võrgustikuga.

5. Õppe kvaliteet

Tuleb järjekindlalt liikuda sisen- 
dikeskselt (eriala, õppejõud, 
traditsioonid) määratud õppe
kavadelt (programmidelt) väl- 
jundikeskselt määratud õppe
kavade suunas (kompetentsid, 
turunõudlus, üleilmsed tren
did).

Tuleb juurutada tootearen
duse ideoloogial tuginev pidev 
õppekava arenduse ja kvalitee
di tagamise mehhanism ning 
kaaluda programmikeskse fi- 
nantseerimismudeli kasutamist 
kõrvuti allüksusekeskse mude
liga.

Ülikooli arengu kindlustami
seks tuleb veel sel aastal koosta
da viieaastane investeeringu- 
programm kogumaksumusega 
ca 400 miljonit krooni, mille

prioriteedid oleksid ajaloolise 
hoonestu renoveerimine, uus 
keemiahoone, kehakultuuritea
duskonna õppehoonete reno
veerimine ning meediamaja. 
Eraldi eelnevast tuleb koos teis
te avaliku sektori partneritega 
seista idiinikumi ning teadus-ja 
tehnoloogiapargi infrastruk
tuuri väljaarendamise eest.

Ülikooli strateegilise arengu 
tagamiseks, interdistsiplinaar
suse suurendamiseks ja aka
deemilise tegevuse konsolidee
rimiseks tuleks kaaluda teadus- 
kondade-kolledžite-asutuste- 
üleste ja kohati kattuvategi 
nõukodade ellukutsumist 
humaniora, realia, medicina, ja 
socialia valdkondade edenda
miseks ülikoolis ja kogu Eestit 
silmaspidavalt.

Ülikool peab jätkama 
proaktiivset hoiakut üliõpilaste 
toimetuleku tagamisele suuna
tud riikliku süsteemi väljatööta
mise suhtes, mille esmane prio
riteet on Õppetoetuste seaduse 
vastuvõtmine võimalusel veel 
sel aastal.

Kindlalt tuleb jätkata perso
nali palgataseme tõstmist en
naktempos riigi keskmise suh
tes, jäädes kindlaks nn 4-3-2 
mudelist tulenevale eesmärgi
le.

Birute Klaas

Tartu Ülikooli missioon on 
Eesti jätkusuutlikkuse taga
mine. Oleme kogu Eesti üli
kool, ainuke klassikaline 
un ive rs itas  aastast 1632.

Tänapäeval on võimalik luua 
heaolu ja sotsiaalset turvariiki 
vaid teadmispõhises ühiskon
nas. Tartu Ülikooli, Eesti ainu
kese klassikalise universitase 
peamiseks funktsiooniks on sel
lise hariduse ja teadmise loomi
ne, mis on vajalik teadmistel 
põhineva majanduse, ühiskon
na ja riigi arenemiseks. Tartu 
Ülikooli arengu ainuvõimalik 
tee on muutuda rahvusvaheli
seks rahvusülikooliks. Ülikooli 
missiooni edukaks täitmiseks 
on vaja arendada kõrgel rah
vusvahelisel tasemel teadust ja 
õppetegevust, olles samal ajal 
Eesti kultuuri ja rahvuslike 
väärtuste kandja ja kaitsja. Te
gemist on teineteist toetavate, 
mitte vastandavate poolustega. 
Tartu Ülikool saab täita rahvus
ülikooli funktsiooni vaid muu
tudes rahvusvaheliselt arvesta
tavaks teadusülikooliks. Samas 
peab Tartu Ülikool tingimusteta 
jääma kohaks, kus edeneb ees
tikeelne kõrgharidus ja teadus.

1. Ülikooli rahvusvahelise 
avanemise ergutamine
• Toetada erialasid, mis on läbi- 

löögijõulised ühinenud Eu
roopas, unustamata ülikooli 
missiooni -  Eesti jätkusuutlik
kuse tagamist.

• Tegelda aktiivselt välistuden
gite värbamisega, eriti regio
naalsest lähiümbrusest: käi
vitada turu-uuringud, leida 
sihtgrupid, töötada välja sobi
vad magistriõppe koolitus
programmid.

• Pakkuda teaduskondadele 
aktiivset tuge ja oskusteavet 
rahvusvaheliste kontaktide 
leidmisel, projektide kirjuta
misel ja taotlemisel.

• Muuta TÜ kirjastus rahvus
vaheliselt arvestatavaks kau
bamärgiks, kasutades ära üli
kooli vaimset potentsiaali ja 
Eesti teaduse saavutusi, 
arendada levi-, reklaami- ja 
müügialast koostööd rahvus
vaheliselt tuntud suurkirjas- 
tustega.

2. Erialade jätkusuudikkuse 
tagamine rahaliste ressurssi
dega
• Ülikooli uues arengukavas 

planeeritud tegevused 
2003-2008 näidata ära koos 
selge rahastamise skeemi ja 
allikatega.

• Kujundada välja overheadi- 
poliitika, mis ergutaks roh
kem raha hankima ülikoolile, 
teaduskonnale, struktuuri-

Birute Klaas.

B I R U T E  K L A A S

Sünd 19. märtsil 1957 
1981 lõpetas TÜ eesti filoloo

gia
1981-1987 eesti keele kateedri 

aspirant 
1988 filoloogiakandidaat 
1987-1999 töötanud TÜs 

vanemõpetajast dotsendini,
1999. aastast professor ja 
eesti keele (võõrkeelena) 
õppetooli juhataja 

1991-1995 Helsingi Ülikooli 
lektor

1997-1999 keelekeskuse 
juhataja

1999. aastast filosoofiateadus
konna dekaan 

Abielus, kahe lapse ema

üksusele.
• Analüüsida ülikooli tugi

struktuuride ja toetavate tee
nistuste töö efektiivsust, vaja
dusel osta osa tegevusi sisse.

• Muuta ülikooliga seotud äri
ühingute tegevus efektiivse
maks ja nende teenused ja 
tooted TÜ töötajate motivee
rimise vahendiks.

• Siduda palgad otseselt tööpa
nusega, suutlikkusega hanki
da ülikooliväliseid vahen
deid.

• Luua tugimeeskond projekti- 
taotluste koostamiseks.

3. Ülikooli ja ühiskonna va
helise aktiivse dialoogi teki
tamine
• Aktiivselt tegutseda riikliku 

kõrgharidus-ja teaduspoliiti
ka stabiliseerimisel.

• Arendada siseriiklikus, regio
naalses ja laiemas rahvusva
helises kontekstis vajalikku 
tööjaotust ja koostööd Eesti ja 
teiste Läänemere piirkonna 
kõrgkoolide vahel.

• Diskussioonis riigiga leida la
hendid kõigi riigile oluliste 
erialade jätkusuutlikkuseks 
vajaliku teadlaskonna ja õp
pejõudude ülalpidamiseks.

• Alustada diskussiooni riigiga 
erialadele esitatava riikliku 
tellimuse optimeerimises, pi
dades otstarbekaks selliste 
erialade spetsialistide kooli
tamist välisriikide ülikoolides,

keda Eesti riik vajab ainult 
vähesel hulgal ja kelle koolita
mine välismaal on võimalik ja 
odavam.

• Aktiivselt tegelda ülikooli ja 
ühiskonna vaheliste sidus- 
rühmadega (kuratoorium, 
vilistlaskogud jne), kujunda
da sel moel toimiv sild ülikooli 
ja ühiskonna vahel.

4. Ülikoolipere liikmete väär
tustamine ja efektiivsem kaa
samine ülikooli põhieesmär
gi täitmiseks
• Hajutada otsustuskoormat 

juhtimises, andes rohkem ot
sustusõigust teaduskonda
dele ja struktuuriüksustele.

• Saavutada toimiva meeskon
natööga ülikooli liikmeskonna 
suurem osalus ülikooli juhti
mises, kasutades paremini 
ära ülikoolis leiduvat kompe
tentsi ja jõuda kaasotsustami- 
se ja -vastutusega kaasneva 
suurema ühtsustunde tekki
miseni.

• Tugistruktuuride otstarbeka 
tööga vähendada akadeemi
lise personali asjaajamiskoor- 
must.

• Täienduseks õppetoolikesk- 
sele süsteemile juurutada in
dividuaalse akadeemilise 
karjääriredeli süsteemi, mis 
lubaks noorema põlvkonna 
teadlastel-õppejõududel lii
kuda akadeemilise redeli 
järgmisele astmele, k.a pro
fessori kohale, juhul kui nad 
on täitnud vastavad akadee
milised nõuded.

• Reformida senised õppejõu
dude tööväljad, mis seoksid 
professorite töö eelkõige 
kraadiõppega.

• Ergutada ja motiveerida ees
tikeelsete kõrgkooliõpikute 
ldrjutamist.

• Optimeerida õppejõudude 
koormused.

• Toetada Eesti Üliõpilaskonda
de Liitu läbirääkimiste] riigiga 
õppetoetuste ja stipendiumi
de süsteemi kiireks kehtesta
miseks.

• Sisekommunikatsiooni pa
randamisega saavutada üli
kooli missiooni ja väärtuste 
ühesugune mõistmine üli
koolipere liikmete poolt.

K U I D A S  V A L I T A K S E  R E K T O R

Rektori valimine algab täna kell 14 aulas.
Rektor valitakse viieks aastaks kolm kuud enne ametis oteva 

rektori ametiaja lõppu.
Kandidaatidel on õigus esineda lühikese sõnavõtuga ja kuni 

hääletamise alguseni tagasi astuda.
Valimiskogu liikmed on kõik ülikooli nõukogu liikmed, teadus

kondade nõukogude liikmed ja korralised professorid. 
Valimiskogusse kuulub 295 liiget.

Valimiskoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa 
vähemalt 2/3 valimiskogu liikmetest, st 197 liiget.

Valituks osutub kandidaat, kelle poolt on hääletanud enam kui 
pool valimiskogu liikmetest, st vähemalt 148 liiget.

Kui kumbki kandidaat ei saa vähemalt 148 häält, korraldatakse 
teine hääletusvoor, milles osaleb rohkem poolthääli saanud 
kandidaat.

Kui mõlemad kandidaadid saavad võrdse arvu hääli, siis 
edasimineja loositakse.

Kui ka teises hääletusvoorus ei saa ükski kandidaat vähemalt 
148 häält, jääb rektor valimata.

Kui rektor ei osutu valituks, pikeneb ametis oleva rektori 
ametiaeg ühe aasta võrra.

Rektori kinnitab valimistulemuste alusel ja valimiskomisjoni 
esimehe esildisel ametisse Vabariigi Valitsus.
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U U D I S E DArstitudengid 
kogunevad Pärnus Eesti keel on huvitav

Professor Jaan Ross pidas loenguid Stanfordi Ülikoolis.
JAAKNILSO N

K ris tiina  A llikvee  
M aris F ilippov

2,-8. märtsini toimub Pärnus 
Rahvusvahelise Arstiteadu- 
süliõpilaste Seltside Föde
ratsiooni (IFMSA) 52. Peaas
samblee.

Ürituse vastutavaks korral
dajaks on Eesti Arstiteadusüli- 
õpilaste Selts (EAÜS). IFMSA 
peaassamblee on Eesti suurim 
haridus- ja meditsiinialane 
sündmus, kus osaleb enam kui 
550 arstitudengit ja rahvusva
helist eksperti rohkem kui 90 
riigist.

Ürituse patroon on Eesti Va
bariigi sotsiaalminister Siiri 
Oviir ning oma igakülgset toe
tust on avaldanud Tartu Ülikoo
li rektor Jaak Aaviksoo.

Ühtlasi tähistab EAÜS peaas
samblee korraldamisega 10 
aastat kestnud edukat tööd

Varm o Vene
tarkvarasüsteemide dotsent

Tallinna ja Tartu arvutiteadu
se teooriapäevade eesmärk 
on tutvustada teoreetilise
ma kallakuga Eesti arvuti
teaduste uurimistöid.

Teooriapäevadel Otepää lä
hedal Arulas osales 29 inimest 
akadeemikutest kraadieelõp- 
puriteni. Kuulati 8 ettekannet 
ja üht lühikursust. Kõik ette
kanded olid ühtlaselt heal tase
mel ning käsitlesid erinevaid 
väga aktuaalseid valdkondi, 
nagu bioinformaatika, krüpto
loogia, programmeerimisteoo- 
riaja loogika.

Maido Remrn (TÜ) ja Jaak 
Vilo (EGeen) andsid ülevaate 
bioinformaatikast, massilise 
genotüpiseerimisega tekkiva
test arvutuslikest probleemi
dest ning geneetilise informat-

Professor Volli Kalm ja siht
asutuse juhatuse liige Ind
rek Mustimets allkirjastasid 
TÜ geoloogia eriala allfondi 
statuudi.

Sihtasutuse 41. allfondi ees
märk on koguda ja vahendada 
annetusi ning toetusi ülikooli 
geoloogia instituudiga seotud 
ettevõtmistele. Sihtasutuse ju
hatuse liige Indrek Mustimets 
ütles, et geoloogia eriala õpeta
misel Tarm Ülikoolis on pikad 
traditsioonid ning ülikooli eri
nevate erialade sihttoetamine 
on perspektiivikas, kuna sellisel

rahvusvahelisel tasandil.
EAÜS on 1991. aastal loodud 

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 
arstiteaduse eriala üliõpilasi 
ühendav ja esindav mittetulun
dusühing.

Praegu kuulub seltsi rohkem 
kui 200 aktiivset liiget.

Selts annab arstiüliõpilastele 
võimaluse tegeleda õppetöö 
kõrvalt aktuaalsete tervishoiu- 
probleemidega ja omandada li
sateadmisi nii meditsiinist kui 
ka teistest eluvaldkondadest.

Läbi EAÜSi puutuvad Eesti 
arstitudengid kokku maailma 
meditsiini reguleerivate organi
satsioonidega ning saavad kaa
sa lüüa rahvusvahelistes tervi
seprojektides.

EAÜS astus Rahvusvahelise 
Arstiteadusüliõpilaste Seltside 
Föderatsiooni (IFMSA) liikmeks
1993. aastal ning 1999. aastal 
saavutas täisliikme staatuse.

siooni identifitseerimisega seo
tud algoritmilistest väljakutse
test.

Peeter Laud TÜst käsitles 
krüptograafiliste protokollide 
konfidentsiaalsusanalüüsi, Jan 
Willemson (TÜ/Cybemetica) 
mobiilsete robotide tee planee
rimist ning Varmo Vene 
geneeriliste funktsionaalprog- 
rammide struktureerimist.

Dr Neil Ghani Leicesteri Üli
koolist pidas viieosalise lühikur
suse kategooriateteooriast ja 
selle rakendustest arvutiteadu
ses.

Teooriapäevad korraldas TÜ 
arvutiteaduse instituut hari
dus- ja teadusministeeriumi 
tippkeskuse “Töökindlate Ar
vutisüsteemide Uurimise Kes
kus” toetusel.

2.- 7. märtsini toimub Palm
ses VIII Eesti arvutiteaduse tal
vekool.

juhul saab täpselt määratleda 
eriala vajadusi.

Professor Volli Kalmu initsia
tiivi toetas kohe 70 erineva elu
ala inimest ligi 50 tuhande 
krooniga, mis on ühe allfondi 
puhul haruldane.

Sihtasutus on kogunud TÜ 
teadus- ja õppetegevuse toeta
miseks rohkem kui 25 miljonit 
krooni ning andnud välja sti
pendiumeid ja preemiaid 274 
üliõpilasele, teadurile ja avaliku 
elu tegelasele.

Info: 050 63 076, Indrek 
Mustimets.

TÜ muusikaprofessori Jaan 
Rossi sõnul on rahvustea
duste vastu võimalik huvi 
äratada ka maailma maine
kates ülikoolides.

Millest rääkisite oma loen
guis Stanfordi Ülikoolis?

Minu kahe loengu teemaks 
oli “Eesti keele prosoodia”. Olen 
sel teemal avaldanud koos 
Ameerika professori, TÜ au
doktori Ilse Lehistega kaks aas
tat tagasi ka raamatu “Keel kir
janduses”.

Eesti keel on maailma teiste 
keelte taustal küllalt huvitav, 
sest meil on olemas vältesüs- 
teem.

Mind huvitab näiteks, mis 
juhtub eesti keele vältesüstee- 
miga laulmisel, kas kõneprosoo- 
dia on kooskõlas muusikalise 
rütmiga või mitte. Kas helilooja 
näiteks arvestab kõneprosoo- 
diat või mitte? Näiteks Eduard 
Tubina tähelepanu ei ole need 
kõneprosoodilised erinevused 
köitnud, ta on kasutanud muu
sikalisi rütme, mis on sõltuma
tud kõneprosoodiast.

Veljo Tormis jälgib küllaltki 
piinliku täpsusega, et muusika
line prosoodia ja kõneprosoodia 
ei läheks teineteisega vastuollu.

Milline on koostöö Stanfordi 
Ülikooli teadlastega?

Mind kutsus Ameerikasse 
esinema slavistika osakonna 
prof Lazar Fleishmann. Osa
konna pädevusse kuuluvad ka 
Balti ja Ida-Euroopa maad. 
Sealpool vaadatakse meid slaa
vi keelte kõnelejatega ühe vih
mavarju all olevana.

Professor Fleishmanniga tut
vusin möödunud sügisel Tallin
na Pedagoogilise Ülikooli vene

Füüsika-keemiateaduskon- 
na (FK) nõukogu võttis oma 
istungil ülikooli strateegilise 
arengukava projekti kohta 
vastu järgmised täienduset
tepanekud.

1. Arengukavas peaks olema 
väga selgelt välja öeldud põhi
mõte, et peamine eesmärk on 
muuta Tartu Ülikool rahvusva
helise tunnustusega teadusüli- 
kooliks koos kõikide sellest tule
nevate nõudmiste ja kohustus
te täitmisega, sest ainult sellisel 
teel on ülikool suuteline täitma 
oma rolli Eesti rahvusülikooli- 
na. Sellega seoses ei tohi teha 
järeleandmisi teadustöö kvali
teedi ja taseme suhtes huma- 
nitaar- ja sotsiaalteaduste vald
konnas arendatavatele rahvus- 
teadustele.

2. FK peab oluliseks arengu
kavasse selgelt sisse kirjutada 
universitase printsiibi tähtsus 
Tartu Ülikooli edasise arengu 
jaoks. Sellest tulenevalt on vaja 
seda printsiipi õppetöö kavan
damisel ka praktiliselt rakenda
da. Ülikooli tugevuseks ja kon
kurentsivõime tagamiseks on 
vaja leida viisid erinevate vald
kondade, teaduskondade ja 
osakondade sisuliseks koos
tööks hariduse alal, õppetöö 
korraldamise ja kvaliteedi osas.

3. FK peab vajalikuks rõhuta
da arengukavas koostöö vaja
dust teaduskondade vahel kal
lihinnalise aparatuuri hankimi-

kirjanduse õppetooli korralda
tud konverentsil.

Teine võõrustaja oli Paul 
Kiparsky, kes on fonoloog ja on 
kirjutanud artikleid koos TÜ 
professori Karl Pajusaluga ning 
käinud koguni Setumaal ekspe
ditsioonidel. Neid mõlemaid 
huvitab Lõuna- ja Kagu-Eesti 
murretes esinev vokaalhar
moonia.

A R E N G U K A V A

selja kasutamisel, et võimalda
da sellega seadmete intensiiv
semat rakendamist ja kvaliteet
semate tulemuste saamist. 
Oleks vaja välja töötada TÜ 
poolse toetuse võimaluste pii
rid, näiteks “konsortsiumi le
ping”.

4. FK toetab TÜ Füüsika Insti
tuudi ettepanekut käsitleda 
ühe eraldi seisva läbimurde- 
valdkonnana täppis- ja loodus
teadusi, millel põhineb täna
päevane kõrgtehnoloogia, et ta
gada ülikooli arenemist kõrg
tehnoloogilise innovatsiooni 
keskuseks. Täppis- ja loodus
teadused on vaieldamatult üks 
arenenud ühiskonnas antava 
hariduse alustalasid.

5. FK peab oluliseks TÜ tea
duse tippkeskuste muutmist 
reaalselt toimivateks kraadiõp
pe keskusteks ning nende en
naktempos finantseerimise 
olulist parandamist (ca 5 miljo
nit krooni keskuse kohta).

6. Rahvusvahelise tunnustu
se tagamiseks on vaja luua vä
lismaiste üliõpilaste õppimis
võimaluste arendamise kõrval 
ka võimalused välismaiste järel
doktorite töötamiseks Tartu Üli
koolis.

7. Oluliselt vajab täpsusta
mist ja muutmist intellektuaal
omandiga seotu. Täna on pa
tenditaotlusega tegelevate ini
meste ring liiga lai, et tagada 
informatsiooni konfidentsiaal-

Kuidas tundusid sealsed üli
õpilased?

Nad olid väga motiveeritud, 
esitasid huvitavaid küsimusi ja 
neile oli lausa lust lugeda.

Üks tudeng oli Internetist ka 
minu kodulehe üles otsinud ja 
sealt artikleid lugenud.

Kohtasin ka kaht Eesti üliõpi
last, kokku olevat seal koguni 
15 eesti päritolu tudengit.

sust. Taotletav patent, kui era
firma (lepingupartner) selle 
kinni maksab, võiks vabalt kuu
luda erafirmale. Samuti peaks 
tagama olukorra, kus on garan
teeritud vahendid TÜ nimele 
võetud patentide hoidmiseks ja 
majandamiseks. Puuduvad 
mehhanismid töötajate paten- 
dialase tegevuse stimuleerimi
seks.

8. Ülikoolis peaks muutma 
overheadi määrasid ja selle jao
tumise põhimõtted selliselt, et 
rohkem stimuleerida uurimis
töö tegijaid. Veel kord tuleks läbi 
vaadata üldkulude struktuur ja 
suurus ning nn tugistruktuuri
de struktuur ja funktsioonid.

9. Peame vajalikuks nii sihtfi
nantseerimise, tellimuslepin- 
gute kui ka haridussummade 
arvelt soetatud kallihinnalise 
teadusaparatuuri vabastamist 
overheadist (nagu ETFi granti
de korral). Samuti on vajalik 
tellimuslepingute arvel (kui 
neil on käibemaksu kohustus) 
ostetud seadmete ja materjali
de käibemaksu tagastamine le
pingu finantsallikale.

10. Arengukava arutamisel 
oleks vaja anda hinnang ka sel
lele, kui palju kava eri osade 
täitmine võiks (orienteeruvalt) 
maksta. Samuti peaks eraldi kä
sitlema neid töötajate motivat- 
sioonimehhanisme, mis aren
gukava täitmist toetavad.

Doktoriväitekiri 
topoloogilistest 
algebratest
Puhta matemaatika instituudi 
teadur Mart Abel kaitses dokto
riväitekirja “Structure of 
Gelfand-Mazur algebras”.

Töö eesmärk oli saada 
Gelfand-Mazuri algebra kõigi 
kinniste maksimaalsete ideaali
de kirjeldus algebra tsentri 
alamalgebra maksimaalsete 
ideaalide kaudu.

Näidati, et teatud tingimustel 
on Gelfand-Mazuri algebrat 
võimalik vaadelda lõikekujutus- 
te algebra alamalgebrana või 
vektorväärtustega funktsiooni
de algebra alamalgebrana.

Väitekiijas leiti piisavad tingi
mused, mis võimaldavad tea
tud juhul kirjeldada algebra 
kõiki kinniseid maksimaalseid 
regulaarseid ideaale teatava 
teise algebra kinniste maksi
maalsete regulaarsete ideaali
de kaudu.

Töö juhendaja oli prof Mati 
Abel, oponendid olid prof Jor
ma Arhippainen Oulu Ülikoolist 
ja emeriitprof Anastasios Mal- 
lios Ateena Ülikoolist.

Mart Abelile anti filosoofia
doktori kraad matemaatikas.

Sigrit Altmäe ori 
EUSA noortekogu 
kandidaadit
Eesti Akadeemiline Spordiliit 
(EASL) esitas EUSA (Euroopa 
Ülikoolide Spordiliit) noorteko- 
misjoni kandidaadiks TÜ tu
dengi Sigrit Altmäe.

EASLi arendusjuhi Tiina 
Beljaeva sõnul otsustati Eesti 
kandidaatide seast Altmäe ka
suks eelkõige tema senise ak
tiivsuse eest üliõpilasspordi 
korraldamisel. “Olles hõivatud 
mitme projektiga Eesti Akadee
milises Spordiliidus, on ta hästi 
informeeritud tudengispor- 
dist.” Altmäe on olnud ka aktiiv
ne üliõpilaste kevad- ja sügis
päevade korraldaja TÜ Kultuu- 
riklubis. EUSA juhatus otsustas 
luua noortekomisjoni 2002. 
aasta üldkoosolekul Kreekas. 
Noortekomisjon nimetatakse 
EUSA juhatuse koosolekul 
käesoleval nädalal.

Saalijalgpallis 
võidutses TÜ
22. veebruaril Tallinnas peetud 
IV Eesti üliõpilaste meistrivõist
lustel saalijalgpallis sai kolman
dat aastat järjest võidu TÜ ke- 
hakultuuriteadukonna võist
kond.

Võidukas võistkonnas mängi
sid Dmitri Sergejev, Taivo 
Idavain, Kristjan Tiirik, Siim 
Sarv, Risto Kivisikk, Norbert 
Hurt, Ivan 0 ’Konnel ja Pirjo Pe
terson.

Jalgpall on olnud populaarne 
nii rahvusvaheliste SELLi män
gude programmis kui üliõpilas
te suvemängudel.

Pildid ja tulemused: 
www.easl.ee, kuhu on oodatud 
ka kommentaarid.

Kuus kuldmedalit 
Tartu Ülikooli
Talvistel Eesti meistrivõistlustel 
kergejõustikus võitsid TÜ tu
dengid 6 Eesti meistritiitlit. Ka
hekordseks Eesti meistriks tuli 
Sirkka-Liisa Kivine, kes võitis 
kaugushüppe tulemusega 6.22 
ja kolmikhüppe tulemusega
13.00.

Eesti meistriteks tulid veel 
Maidu Laht 400m ajaga 48.86 
ja naistest Jekaterina Duman 
ajaga 56.32, Mirjam Liimask 
60m tõkkejooksus 8.62 ja Taavi 
Peetre kuulitõukes tulemusega 
17.93.

TÜ vilistlane Urmas Past andis Eesti Vabariigi 85. 
aastapäeva aktusel prorektor Hele Everausile üle ülikoo
lile kuuluva Eesti Punase Risti I  astme esimese järgu 
mälestusmärgi ja ülikooli esimese teenetemedali.

ANDRES TENNUS

Eesti arvutiteadlased 
pidasid teooriapäevi

Geoloogia eriala allfond

Füüsikud-keemikud 
arengukava kallal

http://www.easl.ee
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Emeriitprofessor 
Rein Taagepera 70
Täna saab 70-aastaseks TÜ po
litoloogia osakonna emeriit
professor Rein Taagepera.

Rein Taagepera haridustee 
algas Tartus ja jätkus pärast 
1944. aastat, mil pere lahkus 
Eestist, Saksamaal, Marokos, 
Kanadas ja USAs.

TÜ sotsiaalteaduskonna raja
ja kaitses doktorikraadi füüsi
kas 1965. aastal Delaware’i Üli
kooli (USA) juures.

Pärast seda keskendus ta 
rahvusvahelistele suhetele ja 
politoloogiale.

Tänu reaal-ja sotsiaalteadus
te ühildamisele, kujunes Taage
pera peamiseks uurimisvald
konnaks kvantitatiivne polito
loogia, eriti valimissüsteemid. 
Samuti on ta üks juhtivaid Eesti 
ühiskonna arengu uurijaid Lää
nes.

Eesti ühe viljakama sotsiaal
teadlasena on tema sulest ilmu
nud üle 100 teadusartikli rah
vusvaheliselt indekseeritud 
ajakirjades ning kümmekond 
raamatut.

Rein Taagepera enda hin
nangul on tema olulisemaid 
saavutusi viimasel ajal lahend 
politoloogilisele probleemile, 
kuidas valimisringkonna mag- 
nituudist järeldada parteide 
arvu ja suurusi.

Tema teoreetilised teadmised

on pandud ka rakendusliku 
soovituse vormi ajakirjas Euro- 
pean Journal of Political Re
search, kus ta teeb ettepaneku 
uue Europarlamendi ja ELi Mi
nistrite Nõukogu suuruse jaoks 
senise maailmapraktika ja sel
les väljenduva teooria alusel.

Taagepera oli taasiseseisvu
mise aktiivsemaid eestkõnele
jaid, oluline roll oli tal ka Põhi
seadusliku Assamblee liikmena. 
1992 kandideeris ta Eesti pre
sidendivalimistel.

Edaspidigi ei ole ta taandu
nud Eesti poliitilisest elust ning 
tema seisukohavõtud ilmuvad 
sageli ajakiijanduse vahendu
sel.

Palju õnne!
Kolleegid 

politoloogia osakonnast

Ants Haljaste 60
3. märtsi sünnipäevalaps alus
tas oma teadustööd juba tuden
gipõlves.

Ta on Eesti plasmafüüsika 
uurimissuuna üks rajajaid. 
Gaaslahenduse labori loomisel 
tuli praegusel vanemteaduril 
ületada hulk erinevaid tõkkeid, 
mille ettekujutamiseks täna
päeval kipub fantaasiat nappi
ma.

Ants Haljaste erakordne 
punktuaalsus ja sirgeseljalisus 
pani paika tema rolli meie hul
gas. See kajastus tema 1988 
kaitstud füüsika-matemaatika- 
kandidaadi kraadis ja ka kõigis 
tema teistes tegudes.

Teadusartikli kaasautorina 
on Ants Haljaste see viimane 
filter, mille läbimisel võib kindel 
olla, et üllitise sisu ja vorm on 
lõplikult paigas.

Gaaslahendusseminari juha
tajana on ta õpetanud esine- 
miskultuuri nii meile kui ka tu
dengitele.

Olles hea juhendaja, on ta 
suutnud peale erialateadmiste 
edastada oma bakalaureuse-, 
magistri- ning doktorikraadi

taotlevatele õpilastele ka tema
le omaseid inimlikke väärtusi.

Ants Haljaste oli Eesti Füüsi
ka Seltsi juhatuse liige ja mitme 
rahvusvahelise konverentsi 
teadussekretär; möödunud su
vel toimunud rahvusvahelise 
konverentsi HAKONE VIII kor
raldustööd hinnati osalejate 
poolt erakordselt kõrgelt.

Täname, õnnitleme ja soovi
me Sulle jätkuvat täiusepüüd- 
lust meie ebatäiuslikus maail
mas!

Kolleegid

65

Tiit-Rein Viitso,
professor -  4. märts

60

Jüri Jagomägi, 
erakorraline teadur -  1. märts 
Ants Haljaste, 
vanemteadur -  3. märts 
Henn Voolaid, 
dotsent -  4. märts

55

Arvet Pedas,
professor -  2. märts

35

Georg Martin,
mereinstituudi sektorijuhataja 
-  5. märts

30

Illari Lään,
ülikooli pressinõunik -  2.
märts
Irja Saar,
erakorraline teadur -  6. märts

E R N S T  J A A K S O N I  
M Ä L E S T U S S T I P E N D I U M

TÜ doktorandid ja noorteadlased saavad Ernst Jaaksoni mäles
tusfondi stipendiumitaotlust esitada 3. märtsini.

Eesti välispoliitika grand oid man Ernst Jaaksoni poolt testa
mendiga TÜ Sihtasutusele pärandatud ligi 9 miljonist kroonist 
makstakse stipendiume, mille alampiir on 100 tuhat krooni.

Fondi eesmärk on toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või 
teadusuuringuid jätkavaid eesti soost doktorante, teadureid ja 
õppejõude, et kasvatada TÜ teadlaskonnale tugev akadeemili
ne järelkasv. Stipendiumisaaja peab olema eesti soost TÜ dokto
rant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41 aastane TÜ teadur või 
õppejõud.

Mälestusstipendiumi on välja antud kaks korda. Mõlemad 
stipendiaadid olid patoloogia (Andres Kulla -  176 000 kr) ja 
rahvusvahelise eraõiguse (Ilona Nurmela -  186 000 la) eriala 
esmaklassilised noorteadlased.

Info: Indrek Mustimets, tel 375 852, 050 63 076.

H I I U M A A  J A  S A A R E M A A  P Ä E V
6. märtsil kell 16 TÜ Raamatukogu konverentsisaalis

• Hiiumaa ja Saaremaa rahvusvaheline koostöö Läänemere 
regioonis -  Reet Kokovkin, Hiiu maavalitsus, maavanema 
nõunik

• 500 aastat enne ja pärast lüpsikut -  Helgi Põllo, Hiiumaa 
muuseumi peavarahoidja

• Saared ja jõed, tsivilisatsioonid ja sümbolid -  Tõnu Õnnepalu, 
kirjanik, TÜ vabade kunstide professor

• Saaremaa tegemistest -  Hans Teiv, Saare maavalitsuse ma
jandusosakonna juhataja

• Uuenev Kuressaare -  Lilian Hansar, Kuressaare linnaarhitekt
• Saarlane puisniitude ja süvasadama vahel -  Tõnu Taivi, 

Viidumäe Looduskaitseala asedirektor
• Kell 18 Toomas Kokovkini fotonäituse “Suundumused” ava

mine II korruse fuajees
• Vestlused-arutlused jätkuvad orienteeruvalt 18.15 kohvikus, 

kus musitseerivad Astrid Böning kandlel ning Tiit Paulus 
kitarril.

Meeldiva kohtumiseni Hiiumaa ja Saaremaa päeval!

ISSN 1406-1074
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Я l a a s t a k ä i k

Tambet Tampuu -  Deliktiõigus võlaõigusseaduses.
Üldprobleemid ja delikti üldkoosseisul põhinev vastutus 

Janno Lahe -  Kannatanu süü kahju tekkimisel kahjuhüvitise 
vähendamise alusena 

Jaan Sootak -  Ettevaatamatus -  uuenev dogmaatikafiguur 
Katri Lõhmus -  Võrdsusõiguse kontroll Riigikohtus ja Euroopa 

Inimõiguste Kohtus 
Rait Maruste -  Väärkohtlemise käsitlus Euroopa Inimõiguste 

Kohtu praktikas 
Rene Värk -  Humanitaarne interventsioon

R A A M A T

30- ja 50-aastaste 
põlvkonnad uue 
aastatuhande künnisel

Toimetaja Mikk Titma

Sotsioloogiaprofessor Mikk 
Titma toimetatud raamatus 
vaadeldakse kahe erineva, 
sõja järel sündinud ja Eesti 
iseseisvumise künnisel keskik
ka jõudnud põlvkonna ning 
muutuste ajal elusihte sead
nud noorte elusündmusi.

Rohkem kui kolme küm
nendi jooksul kogutud and
mete põhjal on võrreldud kahes erinevat tüüpi -  nõukogude
aegses ja varases turumajanduslikus ühiskonnas inimeste käe
käiku mõjutanud tegureid.

Kui vanema generatsiooni noorusaastaid mõjutasid re*iimi 
karmust leevendanud Hrutovi sula järgsed lootused vabama
le elule, siis noorem aastakäik oli oma kujunemise ajal juba 
süsteemi allakäigu tunnistajaks. Laulvas revolutsioonis kand
vaks jõuks tõusnud põlvkond oli muutuste tuules avanevate 
uute võimaluste ärakasutamiseks paremini ettevalmistatud 
‘Võitjate põlvkonna” ees taanduma sunnitud ja turumajanduse 
ehitas üles juba noorem põlvkond.

Autorite kollektiivi analüüsidest ilmneb, et initsiatiivikuse ja 
oma elu planeerimisel tehtud valikute kõrval kujundasid ini
meste käekäiku mõlemas ühiskonnas ka haridus ja sugu.

30- ja 50- aastaste 
põlvkonnad 

uue aastatuha 
kuim

Totmetaja Mikk Titma

T U  R A A M A T U P O O D  S O O V I T A B

Kõike võib tahta, 
karta 
ja loota.

Seda, mis tuleb - 
mitte keegi 
ei oota.

Karl Muru 
Betti Alver.
Elu ja loomingu lugu 
Ilmamaa 2003

TÜ liikmeskonnale 10%line 
hinnasoodustus!
Võõrkeelse kirjanduse tellimine. 
Avatud E-R 9-19, L 10-16 
www.ut.ee/Raamatupood

©AKADEEMIA n r 2
Trinfo T. Minh-ha -  Nagu h sõnas haljas: Määramatuse heli 
Indrek Jääts -  Gröönimaa inuitid ja Taani inimnäoline kolonialism 
Asutava Kogu 1. istungjärk 23. IV 1919 
August Tammann -  Asutava Kogu tegevus Eesti iseseisva riiklise 
elu korraldamiseks
Timotheus Grünthal -  Mälestuskilde Asutavast Kogust 
August Rei -  Eesti Asutava Kogu kokkuastumisest 
Carl Schmitt- Legaalne maailmarevolutsioon; Poliitiline lisaväär
tus eelisena legaalsuse ja superlegaalsuse korral 
Kalju Kruusa -  Luulet 
Jane Heal -  Radikaaltõlgendus 
Margus Elings -  Radikaalne tõlgendus 
Arvustused: Leo Luks, Mait Raun, Sirje Olesk 
Väitlus: Karl Martin Sinijärv
Matt Ridley -  Genoom: Ühe liigi autobiograafia kahekümne 
kolmes peatükis. XI

Õ P P I M A  S O O M E  Ü L I K O O L I D E S S E !

Vastavalt koostöölepingutele on üliõpilastel võimalik taotleda 
õppimist Soome ülikoolides (Helsingi, Jyväskylä, Tampere, 
Turu) 2003/2004. õppeaastal.

Kandideerijail esitada välisüliõpilastalitusse (ph ruum 104) 
28. märtsiks:
• põhjendatud avaldus TÜ õppeprorektori nimele, dekaani 

nõusolekuga (eesti keeles);
• soome keele oskuse tõend (doktorantidel ei ole kohustuslik);
• osakonna (instituudi, õppetooli) ühe õppejõu soovitus, ma

gistrantidel ja doktorantidel juhendaja soovitus (eesti keeles;
• väljavõte õpinguraamatust ( tõlgitud inglise, saksa või soome 

keelde).
Soome keele testi saab sooritada 12. märtsil kell 16 või 19. 
märtsil kell 12. Testi kirjalik osa toimub ph 234. Tund hiljem 
algab suuline osa lektor Tiina Södermani juures (ph 238).

Kandideerija peab olema praegu vähemalt 2. aasta üliõpilane 
ja olema ka õpingute ajal Soomes TÜ üliõpilaste nimekirjas. 

Info: Silvi Lannes, tel 375 152.

ACTA DIURNA
28. veebruaril on ülikooli raama
tukogu W. Struve 1 koristuspäe- 
va tõttu avatud kl 15-21.

KAITSMISED
5. märtsil kell 15 kaitseb nõuko
gu saalis Katre Maasalu arstitea
duskonnas doktoritööd “Chan- 
ges in bone quality due to age 
and genetic disorders and their 
clinical expressions in Estonia” 
(Vanusest ja geneetilistest põh
justest tingitud luude kvaliteedi 
muutused ning nende kliiniline 
väljendumine Eestis). Juhendaja 
prof Tiit Haviko. Oponendid prof 
Heidi-lngrid Maaroos ja prof Tii
na Talvik.

10. märtsil kell 12 kaitseb Jakobi 
2-430 keemiaosakonna nõuko
gus Ivari Kaljurand doktoritööd 
“Self-Consistent Acidity Scales 
of Neutral and Cationic Brönsted 
Acids in Acetonitrile and Tetra- 
hydrofuran” . Juhendajad prof I. 
Koppel ja dots I. Leito. Oponent 
keemiadoktor T, Pehk (KBFI).

11. märtsil kell 16.15 kaitseb 
nõukogu saalis Pille Valk usutea
duskonna nõukogus doktoritööd 
“Eesti kooli religiooniõpetuse 
kontseptsioon". Juhendajad 
prof Tõnu Lehtsaar ja prof

Markku Pyysiäinen. Oponendid 
EELK haridusassessor Arne 
Hiob, dr theol ja prof Hannele 
Repo, dr theol (Helsingi Ülikool).

TEATED
4. märtsil toimub vilistlaskogu 
Ida-Viru koondise vastlapäeva 
tähistamine Mäetagusel. Info: 
Maire Merioja, ülikooli esindaja 
Ida-Virumaal, tel 033 21 217.

KONTSERT
2. märtsil kell 16 Vanemuise 
Kontserdimaja džässisaalis UR- 
BAN MOOD (Prantsusmaa). Esi
nevad Gilles Coronado (elektriki
tarrid), Guillaume Orti (altsakso
fon), Vincent Segal (tsello), 
Norbert Lucarain (löökpillid).

7. märtsil kell 19 Sergei Prokof- 
jev 1891-1953. Esinevad Eesti 
Riiklik Sümfooniaorkester ja Fre- 
deric Chiu (klaver, New York), 
dirigent Paul Mägi, Kavas Pro- 
kofjevi klaverikontserdid nr 1, nr 
3 ja nr 4, süit balletist “Romeo ja 
Julia”. Piletid 80 (40) kr.

TEATER
Tartu Üliõpilasteatri etendus “Ar
tur ja Paul ehk veidi enne maail
ma loomist” Lutsu tearimajas 28. 
veebruaril ja 1. märtsil (viimast 
korda) kell 19. Piletid 50 (40) kr.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194x268 mm) 2700- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500,- Logo ja/või foto kasutamine 5 0 - Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800,- Reklaamteksti rida 10 - te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07 375 440 1/12 lk (92 x 64 mm) 500,- Kuulutuse rida 5.- laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 Keeletoimetaja Marika Kullamaa http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44 x 64 mm) 250,- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

http://www.juridica.ee
http://www.ut.ee/Raamatupood
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
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Aaviksoo valiti teist korda rektoriks
V arje  S oo tak

Reedel, 28. veebruaril valiti 
Tartu Ülikooli rektoriks aka
deemik, optika ja spektro- 
skoopia professor Jaak 
Aaviksoo (sünd 1954).

Loosi ehk siis kulli ja kirja vis
kamisel kirja valinuna sai rekto- 
rikandidaatidest esimesena 
sõna prof Birute Klaas.

Seejärel tutvustas valimisko
misjoni esimees prof Ilmar Kop
pel valimisprotseduuri. Kui mõ
lemad rektorikandidaadid olid 
oma “jah”-sõnaga Idnnitanud 
kandideerimisvalmidust, valiti 
häältelugemiskomisjon ning 
asutigi valima.

I hääletusvoorus oli 295st va
limiskogu liikmest kohal 255 lii
get, valimiskasti oli lastud 255 
sedelit. I voorus sai Aavik- 
sool45 ja Klaas 86 häält. Et 
saada valituks, oli vaja 148 
häält ehk enam kui pool vali
miskogu liikmete häältest.

Selle tulemusega läks II voo
ru praegune rektor Aaviksoo 
kui enim hääli saanud kandi
daat.

II voorus lasti valimiskasti 
244 hääletussedelit. Aaviksoo 
kogus 182 poolthäält, mille tu
lemusena valiti ta teiseks ameti
ajaks rektoriks. Rektorikandidaadid Jaak Aaviksoo ja. Birute Klaas ning prorektor Volli Kalm enne hääletamist. ANDRES TENNUS

T A N A  L E H E S

Rahvaluule 
preemia sai 
Pärtel Lippus
LK 3

Ülikooliseaduses 
on muudatusi
LK 2

Uus õppetool
LK 2

Kuituuriklubi
Kassitoomel
LK 3

Ilmub
sisseastujate
erileht
Tuleval reedel 
ilm ub Universitas 
T artuensise  
erinum ber  
sisseastu ja te le .

Lahtiste uste 
päevad toim uvad  
18. ja  19. märtsil. 
Info: www.ut.ee.

U T  K U S I B

Mida andis Teile kandideerimine?
Vastab rektor prof Jaak 
Aaviksoo.

Kandideerimine andis või
maluse kokku võtta ülikooli ja 
iseenda senine tegevus ning 
planeerida tulevikku, analüüsi
da viimaste aastate arenguid ja 
leida uusi arenguvõimalusi, mis 
muidu, ilma konkursita, vaevalt 
oleks sündinud, vähemasti nii
suguse teravusega.

Seega leian, et konkurss rek
tori ametikohale ei ole mitte 
ainult vajalik, vaid hädavajalik 
ja isegi sõltumata lõpptulemu
sest, igati kasulik ülikooli aren
gule. Teisalt on veidi kahju, et 
sisulist dialoogi ja arutelu üli
kooli strateegiliste valikute ja 
küsimuste üle ei tekkinud, ju oli 
selle põhjuseks ka asjaolu, et 
sisuline konkurents rektori ko
hale jäi suhteliselt lühiajaliseks.

Loomulikult on vaja analüüsi
da valimistel üles kerkinud 
probleeme. Igasugune asjalik 
kriitika ülikooli tegevuse suhtes

on kasulik ja tegelikult oleks 
hea, kui sellist kriitilist tagasisi
det kuuleks rektoraadis ka vali
mistevahelisel ajal.

Valimistulemustest ilmneb, et 
on arvestatav hulk ülikooli liik
meid, kes ei ole rahul ülikooli 
arengutega ja sooviksid muutu
si. Üks järeldus kõigest eelne
vast on ilmselge. Vaatamata jõu
pingutustele parandada ülikoo
lisisest kommunikatsiooni, ei 
ole see kaugeltki selline, mis 
võiks meid rahuldada. Kommu
nikatsiooniprobleemidest on 
teadlikud nii inimesed peahoo
nes kui ka instituutides-osakon- 
dades-asutustes. Seega kom- 
munikatsiooniküsimuste lahen
damisele tuleb pöörata tõsist tä
helepanu.

Samuti püüan välja selgitada, 
milles konkreetsemalt seisneb 
rahulolematus ülikooli arengu
tega, sest enamasti oli minuni 
jõudnud rahulolematus üsna 
üldsõnaline ja võib olla ka aja

kirjanduse poolt moonutatud. 
Tahaks loota, et edaspidi leiame 
ülikoolis kindlamad mehhanis
mid, kuidas inimeste põhjenda
tud ettepanekud ja kriitika 
jõuaks ülikooli juhtkonnani nii 
rektoraadi, valitsuse kui nõuko
gu tasemel ja et sellest kriitikast 
oleks võimalik teha operatiiv
seid järeldusi.

Igal juhul tahaksin tänada 
kõiki ülikooli liikmeid, kes rekto
ri valimistel ühel või teisel moel 
osalesid, oma arvamusi avalda
sid, oma hääle andsid ja lõpp
kokkuvõttes isegi neid, kes ühel 
või teisel põhjusel valimistele 
kohale ei jõudnud, sest ka see 
samm on osake ülikooli tulevi
kust.

Tänan lõpetuseks kogu üli- 
kooliperet senise koostöö eest ja 
kinnitan teile veel kord, et üli
kooli valimiskogu poolt mulle 
osutatud usaldus väärib veelgi 
kindlamat pühendumist eel
seisval viiel aastal.

Vastab filosoofiateaduskon
na dekaan, prof Birute 
Klaas.

Kahtlemata andis kandidee
rimine mulle juurde ülikooli 
tundmist väga laias mõttes. De
kaanina, ülikooli valitsuse ja 
nõukogu liikmena võisin ennast 
küll pidada kompetentseks üli
kooli üldist arengut, tegevust ja 
toimimismehhanisme mõjuta
vates küsimustes, kuid viima
sed kolm nädalat andsid mulle 
võimaluse süüvida ülikooli kui 
organisatsiooni käitumisse ter
vikuna ja sügavuti.0 Kohtumi
sed teaduskondades avardasid 
aga seda pilti eri vaatenurka
dest.

Kandideerimine sundis ka 
ennast tohutult kokku võtma, et 
olla rektor Aaviksoole vääriline

vastane. Väga tugevat tööd tuli 
teha valimisprogrammi välja
töötamisel. Üsnagi üldsõnali
sest ja “lihtsalt heade mõtete 
programmist" kristalliseerus 
perioodi lõpuks konkreetsete 
tegevuste loetelu.

Mul on siiralt hea meel, et 
mõtted töökeskkonna väärtus
tamisest, töötajate motiveerimi
sest ja organisatsioonikultuuri 
muutmisest leidsid nii palju 
kaasamõtlejaid ja poolehoidjaid 
ülikooli sees ja ülikoolist väljas.

Kui võrrelda mõlemat vali
misprogrammi, siis tegelikult 
sõnastasime ülikooli tegevuse 
eesmärgid ja ülikooli ees seis
vad probleemid üsnagi ühte
moodi. See on ka igati loogiline, 
sest üldist hariduspoliitilist si
tuatsiooni ja ülikooli võimalusi

ning vajadusi arvestades ei saa
nudki rektorikandidaatidel sel
les osas suuri erinevusi olla. 
Suured erinevused oleksid näi
danud lihtsalt ühe või teise poo
le ebakompetentsust. Erinevu
sed on aga programmiliste sei
sukohtade realiseerimise tee
des ja vahendites, aga ka nende 
teede ja vahendite kirjeldamise 
konkreetsuse astmes.

Kandideerimine oli ka hea 
võimalus rääkida ülikooli kui 
terviku ja ka üksikute teadus- 
kondade-erialade valupunkti
dest ja ka lihtsalt sellest, mis 
inimesi erutas ja huvitas.

Ja kokkuvõtvalt -  tunnen 
nüüd ülikooli palju paremini ja 
ülikool tunneb ka mind palju 
paremini.

Jaak Aaviksoo sõnavõtt*
Viis aastat tagasi siitsamast kõ
nepuldist esitatud valimiskõnes 
lubasin teile hakata heaks aed
nikuks ning võtta aiatöö aluseks 
oma paberile pandud lubadu
sed.

Võtsin nad tänagi endaga siia 
kaasa ja kinnitan teile, et mul 
pole põhjust häbenemiseks. 
Aed kannab vilja ka põuasele 
ilmale vaatamata ja aia elujõust 
annab tunnistust nii kasvanud 
mullaviljakus kui ka suurene
nud liigirikkus. Tänan siinkohal 
kogu ülikooliperet rahuldust 
pakkunud koostöö eest.

Olen esitanud oma arusaama 
ülikooli tulevikust nii kõnes kui 
kirjas ja mul pole sellele kõigele 
praegusel hetkel enam midagi 
olulist lisada.

Kui siiski, siis jagada teiega

veendumust, et suudame ühi
selt selle ka teoks teha.

Lubatagu mul ometigi kaks 
kõrvalepõiget. Esmalt ajalooli
ne. Vana hea Inglismaa tugevus 
ei sündinud mitte võitudest- 
kaotustest Rooside sõjas, vaid 
oskuslikult ühendatud kuning
riigist, kes leidis ja tõestas end 
maailmameredel ning oskas 
seejuures jääda iseendaks. 
Usun, et ülikool on suuteline 
samaks.

Teiseks kunstiajalooline. 
Kõhklustega sai mõni aeg tagasi 
vastu võetud otsus taastada 
meie aula roosa peegelvõlv. See 
oli hea otsus. Tõstes täna siit alt 
oma pilgu kõrgustesse, tekib 
soov unistada. Ilma unistusteta 
aga polegi mõtet siin all istuda.

Me ei saa kunagi olema kõiges

ja kõigiga üksmeeles, aga me 
peame olema ja oskame olla 
üksmeeles olulistes küsimustes, 
nendes, mis määravad ja mõju
tavad meie aima maten elu 
nende aegadeni, mil meie ase
mele asuvad uued akadeemili
se pere liikmed. Nende jaoks ei 
lähe korda mitte meie tänased 
pisiprobleemid, vaid ühiselt 
langetatud strateegilised otsu
sed.

Meie rahvusülikooli koht on 
Euroopa teadusülikoolide pe
res. Ent see koht pole meile seal 
reserveeritud. Vajame selget 
pilku, usku ja uskumatult palju 
tööd, et sinna kohale jõuda. Ar
mas aima mater, valimiskogu 
otsusel olen valmis kandma 
koormat ja vastutust sel vääri
kal teel. Tänan teid.

Birute Klaasi sõnavõtt *

Tänasel päeval on tarvis het
keks seisatada ja järele mõelda: 
kas need arengud, mis ülikoolis 
on toimunud, on piisavad, kas 
oleme teinud kõik selleks, et olla 
vaba ja demokraatliku akadee
milise vaimu kandjad.

Oma tegevuses püüdleb 
õpetlase otsiv vaim täiuse poo
le. Neis püüdlustes võib küll 
luua ideaalis toimivaid suure
päraseid mudeleid, kuid kok
kupuutes reaalsusega, kus te
gutsevad erinevaid väärtushin
nanguid ja erinevat intellek
tuaalset potentsiaali kandvad 
inimesed, ei pruugi ideaalne 
osutuda optimaalseks. Me ela
me oma ajas ja oma keskkonnas
-  teistsugust Eestit meil ei ole. 
Oleme alles välja kasvamas re- 
hepapiühiskonnast.

Selles rahutus maailmas otsi
vad rahvad ja riigid, inimesed ja 
institutsioonid oma kohta ja 
identiteeti. Üks vana ülikool on

nagu Vana Euroopa -  rikasta
tud traditsioonidega, väärtus
tatud ajaloolise keskkonnaga, 
mahutades endasse erialade 
paljususe ja sügavuse. Kuid see 
vana ülikool peab ka pidevalt 
uuenema, tuues oma kultuuri
ruumi sisse maailmateadmise. 
Selle vana ülikooli organisat
sioonikultuuril on aeg uueneda.

Ülikool on meie töökodu ja 
inimesed suurim väärtus selles 
kodus. Alma maten sambad on 
inimesed, inimesed on väärt 
stabiilset ja rahulikku töökesk
konda, innustavat ja motiveeri
vat õhkkonda, on väärt tunnus
tust. Ülikool, kes hoolib oma töö
tajatest, oma üliõpilastest, saab 
vastu oma liikmete pühendu
mise. Pühendunud inimesed 
väärtustavad keskkonda, anna
vad talle akadeemilise vaimu ja 
säravad ideed. Säravaid ideid 
saavad genereerida ainult sära
vate silmadega inimesed!

Vaatame siis korraks iseen
dasse. Me suudame ülikooli täi
ta inimliku sisuga, meis on pii
savalt tarkust ja intelligentsi, et 
loobuda jõupositsioonil suhtle
misest ja senisest enam väär
tustada kollegiaalsust ülikooli 
sees ja ülikoolist väljas. Meis on 
piisavalt sallivust, et väärtusta
da erinevaid mudeleid teadu
ses. Meis on piisavalt mõistlik
kust, et tunnistada -  ülikooli 
kompetentsus on erinäoliste 
kompetentsuste kogum. Ja just 
selles on meie ülikooli edasilii
kumise jõud.

Humaniora, realia, medicina 
ja socialial

Ma olen valmis vastutama ja 
kandma hoolt uuenemise eest. 
Ma suudan seda. Ja me teeme 
seda koos. Tee oma valik, aima 
materl

* Avaldatud lühendatult.

http://www.ut.ee
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Rektorite nõukogu 
pidas seminari
5. märtsil korraldas avalik- 
õiguslike ülikoolide rektorite 
nõukogu EPMÜs seminari “Üli
koolihariduse kvaliteet”.

Rektorite nõukogu algatas 
möödunud aasta novembris 
projekti, mille eesmärk on välja 
töötada ja sätestada Eesti avali
ke ülikoolide õppekavadele, 
akadeemilistele ametikohtade
le ja antavatele kraadidele esi
tatavad ühised kvaliteedinõu
ded.

Seminaril esitasid nõukogu 
kolm töörühma oma ettepane
kud, mille alusel koostatakse 
märtsikuu jooksul leppega ühi
nevate ülikoolide ühtsete kvali
teedinõuete alusdokument.

Emakeelepäev
Eesti Üliõpilaste Selts ja Ema
keele Selts korraldavad 14. 
märtsil kell 15 EÜSi saalis ema- 
keelepäeva kõnekoosoleku tee
mal “Emakeel ülikoolis”.

Kavas on Ain Kaalepi ette
kanne “Emakeel ja haritlas
kond”, Jüri Valgelt “Eesti keele 
arendamise strateegia ja üli
kool”, Kersti Lepajõelt “Emakeel 
emakeelses ülikoolis”, Piret 
Toometilt “Eesti keel ja kultuur 
välisülikoolides”. Nikolay Kuz
netsov Komimaalt räägib komi 
keele olevikust ja tulevikust ja 
yvind Rangy norra keelest 
Norras. Pärast ettekandeid jät
kub arutelu kohvilauas. Osavõtt 
kõigile vaba.

Ülikoolis toimus 
saarte päev
Eile toimus TÜ Raamatukogu 
konverentsisaalis Hiiumaa ja 
Saaremaa päev.

Sõnavõttudega esinesid Hiiu 
maavanem Hannes Maasel ja 
Saare maavanem Jüri Saar. 
Maakondade päeva eesmärk 
on maakondade ja ülikooli va
helise koostöö tihendamine 
ning senitehtust kokkuvõtete 
tegemine.

X
i

Peeter Burk.

Keemilise füüsika 
professoriks sai 
Peeter Burk
TÜ nõukogu valis keemilise 
füüsika professoriks prof Pee
ter Burki.

Burk on lõpetanud 1990 TÜ 
keemia osakonna, töötanud TÜ 
keemilise füüsika instituudis 
1993. aastast, oli samas ka aspi
rant ja doktorant, 1994. aastast 
dotsent. 1994 kaitses doktori
kraadi. 1997. aastast on ka TÜ 
Tehnoloogiakeskuse projekti
juht. 2000.aastast prodekaan, 
2001. aastast keemilise füüsika 
Õppetooli hoidja.

Peamised uurimisvaldkon
nad on olnud hapete ja aluste 
omaduste ning struktuuriefek- 
tide kirjeldamine suunatuna 
ülitugevate reagentide konst
rueerimisele jm.

Burki uurimistemaatika on 
osa 2002. aastal loodud keemia 
ja mateijaliteaduse tippkesku- 
se temaatikast.

•  •

Ülikooliseaduses tehti muudatusi

Ülikooliseadus on muutunud. Rakendada tuleb seda ülikooli liikmeil endil, v a r j e  s o o t a k

Aliis Liin
TÜ jurist

10. märtsil jõustuvad Riigi
kogus 29. jaanuaril ülikooli
seaduse ja rakenduskõrg
kooli seaduse ning nendega 
seonduvate seaduste muut
mise seadusega (RT I 2003, 
20,116) vastu võetud ülikoo
liseaduse muudatused.

Uus seadus karmistab oluli
selt riigi poolt ülikoolidele esita
tavaid nõudeid. Alates 1. sep
tembrist 2005 jääb ülikooli 
staatus üksnes neile õppeasu
tustele, kus toimub bakalaureu
se-, magistri-ja doktoriõpe mit
mel õppesuunal.

Seadus täpsustab ka ülikooli
de ja nende õppekavade akre
diteerimise tingimusi ja korda. 
Samuti on haridus- ja  teadus- 
ministeeriumile antud varase
mast ulatuslikumad volitused 
ülikoolide tegevuse üle järele
valve teostamisel.

Uued õppevormid

Alates 2003/2004. õppeaas
tast võtab ülikool üliõpilasi vas
tu täiskoormusega õppesse, kus 
tuleb igal aastal täita vähemalt 
75 protsenti õppekavaga ette 
nähtud õpingute mahust, ja 
osakoormusega õppesse, kus 
täidetakse alla 75 protsendi et
tenähtud mahust. Ülikoolil on 
õigus kehtestada õppekava täit
mise alampiir ka osakoormuse
ga õppes õppivatele üliõpilaste
le. Samuti võib ülikool nimetada 
õppekavad, mille alusel saab 
läbi viia ainult täiskoormusega 
õpet, ja õppekavad, mille alusel 
läbiviidavale täiskoormusega 
õppele esitatakse kõrgemad 
nõudmised (seni on nii toimi
tud arsti-, hambaarsti-ja provii- 
soriõppe õppekavade puhul).

Ülikooli astudes määrab üli
õpilane ise, kas ta soovib õppida 
täis- või osakoormusega õppes. 
Järgmistel õppeaastatel arves
tab ülikool üliõpilase täis- või 
osakoormusega Õppimise mää
ramisel, kas üliõpilane on iga 
aasta lõpuks täitnud vähemalt 
75 protsenti õppekavaga ette 
nähtud õpingute mahust või 
mitte. Täiskoormusega õppe

nõudeid mittetäitva üliõpilase 
viib ülikool osakoormusega õp
pesse ning võib talt nõuda sea
dusega sätestatud tingimustel 
õppekulude hüvitamist.

Õppekulude hüvitamise 
määrad nii osakoormusega õp
pesse üle viidud üliõpilastele 
kui ka väljaspool riiklikku kooli- 
tustellimust õppivatele üliõpi
lastele kehtestab edaspidi üli
kooli nõukogu igaks õppeaas
taks. Ülikooli nõukogu võib kahe 
õppeaasta vahel õppekulude 
hüvitamise määra tõsta kuni 10 
protsenti.

Varasema tegevuse 
tunnustamine

Kindlasti tuleb silmas pidada, et 
kõik eespool kirjeldatu kehtib 
alates järgmisest õppeaastast 
ülikooli vastu võetavatele üli
õpilastele. Praegu õppivad üli
õpilased jätkavad sellistel tingi
mustel, nagu nägi ette varem

kehtinud ülikooliseadus.
Uus seadus paneb ülikooli 

nõukogule kohustuse kehtesta
da õppejõudude kvalifikatsioo
ni hindamise ning üliõpilaste 
eelnevate õpitulemuste ja eri
alase töökogemuse arvestamise 
tingimused ja korra. Õppekava 
täitmisel võib ülikool arvestada 
bakalaureuseõppes kuni 50 
protsendi ulatuses eelnevaid 
õpitulemusi ning magistri- ja 
doktoriõppes kuni 50 protsendi 
ulatuses eelnevaid Õpitulemusi 
ja erialast töökogemust. Ülikooli 
nõukogu kehtestatud ulatuses 
ja korras võib varasemaid õpi
tulemusi samas ülikoolis arves
tada enam kui 50 protsendi 
ulatuses.

Ülikooliseaduse uue redakt
siooni paragrahvi 34 lõike 3 ko
haselt sõlmitakse samas ülikoo
lis ametis olevate vähemalt 11 
aastat professorina töötanud 
isikutega tööleping määramata

ajaks. Seega on seadusandja as
tunud samme, et seadustada 
palju kõneainet pakkunud pro
fessorite tenuur. See, kuidas 
eespool viidatud sätet Tartu Üli
koolis rakendama hakatakse, 
tuleb täpsemalt reguleerida üli- 
koolisisestes eeskirjades.

Emeriitprofessori ja
emeriitdotsendi staatus

Alates uue seaduse jõustumi
sest võib ülikooli nõukogu anda 
emeriitprofessori nimetuse üli
koolis vähemalt 10 aastat pro
fessorina töötanud pensionile 
siirduvale õppejõule. Loomuli
kult jääb emeriitprofessori ni
metus alles kõigile neile, kellele 
see on antud ülikooliseaduse 
vana redaktsiooni kohaselt — 
seega emeriitprofessori nime
tuse andmise tingimuste muu
datus neid, kes emeriit
professori staatuse praeguseks 
juba saanud on, ei puuduta.

Nüüdsest näeb ülikoolisea
dus ette, et emeriitprofessorite 
tasud eraldatakse ülikoolile rii
gieelarvest haridus- ja teadus- 
ministeeriumi eelarve kaudu. 
Loodetavasti lõpetab see säte 
ülikooli ja ministeeriumi vaidlu
sed, kas emeriitprofessorite ta
susid tuleks riigieelarvest eraldi 
rahastada või peaks selle raha 
leidma ülikool oma eelarvest.

Ülikooliseadust täiendati sät
tega, mille kohaselt võib ülikooli 
nõukogu anda ülikoolis vähe
malt 15 aastat dotsendina töö
tanud pensionile siirduvale õp
pejõule emeriitdotsendi nime
tuse. Emeriitdotsendil on õigus 
osaleda ülikooli tegevuses, kus
juures ta ei täida koosseisulise 
dotsendi kohta, ning saada 
emeriitdotsendi tasu, mis on 
kuni 50 protsenti emeriit
professori tasust.

Muutusteni kolm aastat

Emeriitdotsendi staatuse puhul 
tuleb kindlasti silmas pidada, et 
viidatud ülikooliseaduse muu
datused jõustuvad alles 1. jaa
nuaril 2006. aastal. Seega saab 
ülikooli nõukogu emeriit
dotsendi nimetusi andma haka
ta alles pisut vähem kui kolme 
aasta pärast. Tõsi küll, siis on 
ülikooli nõukogul õigus 
emeriitdotsendi nimetus anda 
ka enne 1. jaanuari 2006 pen
sionile läinud õppejõududele.

Ülikooliseadus on jätnud la
hendamata küsimuse, mis saab 
neist õppejõududest, kes on 
näiteks töötanud ülikoolis nii 
professori kui ka dotsendina, 
kuid professorina vähem kui 10 
aastat ja dotsendina vähem kui 
15 aastat. Selliste ja ka kõigi 
teiste ülikooliseaduses täpse
malt reguleerimata juhtumite 
tarvis peab ülikool kehtestama 
täpsustavad reeglid.

Ülikoolil on kohustus vüa oma 
põhikiri muutunud ülikoolisea
duse nõuetega kooskõlla 1. sep
tembriks. Samuti valmistab 
õppe- ja üliõpilasosakond ette 
õppekorralduseeskirja muuda
tused, mis puudutavad eelkõi
ge täis- ja osakoormusega õpet 
ning varasemate õpingute ja 
töökogemuse tunnustamist.

• •

TU saab uue õppetooli
M are lle  Leppik

Septembris avatakse ajakir
janduse ja kommunikatsioo
ni osakonnas sotsiaalse 
kommunikatsiooni õppe
tool.

Õppetooli eesmärk on haara
ta sotsiaalset kommunikatsioo
ni laiemalt kui meedia vahen
dusel toimuv.

“Õppetooli loomine aitaks pa
remini välja kujundada ühis
konna kommunikatsiooniprot- 
sesse käsitlevaid teadustöö 
suundi,” väidetakse osakonna 
põhjenduses TÜ nõukogule.

Põhjenduses on märgitud, et 
sotsiaalse kommunikatsiooni 
õppetool analüüsib kommuni
katiivseid praktikaid eri elu
valdkondades. Samuti soovib 
osakond uue õppetooliga tu
gevdada kommunikatsiooni- 
juhtimise eriala professionaalse 
identiteedi kujunemist.

Praegu tegeleb sotsiaalse 
kommunikatsiooniga meedia ja 
kommunikatsiooni õppetool, 
mille koormus on seetõttu kas
vanud mahukaks. “Meedia ja 
kommunikatsiooni õppetool oli 
juba mõnda aega liiga suur ja 
liiga erinevate uurimisteema
dega,” kinnitas ajakirjanduse ja 
kommunikatsiooni osakonna 
juhataja Halliki Harro-Loit.

“Uus õppetool tasakaalustaks ja 
korrastaks meie suureks kasva
nud osakonna sisemist struk
tuuri.”

Harro-Loit ütles, et vastuar
gumente uue õppetooli avami
seks ei olnud, küll oli kahtlus 
jätkusuutlikkuses. “Ühel hetkel 
ootab kogu sotsiaalteadust tõsi
ne põlvkonnavahetus. Praegu 
sellele mõeldes oleme 3-4 aasta 
pärast paremini valmis,” sõnas 
Harro-Loit.

Uues Õppetoolis loodetakse 
rakendada viis inimest. Nende 
hulgas on tunnustatud poliitili
se kommunikatsiooni ja ülemi
nekuühiskonna probleemide 
asjatundja Marju Lauristin. 
Harro-Loit ütles, et Lauristin on 
juba praegu erakorraline pro
fessor. “Aga ilma prof Lauristi
nita ei oleks tõesti mõtet kol
mandat õppetooli luua, sest tei
si professorikandidaate pole,” 
konstateeris ta.

Raha uue õppetooli ülalpida
miseks on ajakirjanduse ja kom
munikatsiooni osakonnal ole
mas. “Osakond maksab praegu 
palka kolmele professorile ja 
teeb seda ka uue õppetooli ava
mise järel,” ütles Harro-Loit. 
Tema sõnul ei ole veel täpselt 
otsustatud osakonna isikkoo- 
seis. “Kuid osakonna eelarve 
kannatab laienemise välja.”

Personalimess "Võti tulevikku rr

1. märtsil kell 10-17 toimub 
Eesti Näituste messikesku
ses Tallinnas tudengite per
sonalimess “Võti tulevikku”.

Messil on võimalik suhelda 
oma tulevaste tööandjatega sil
mast silma ning leida ka vajalik 
praktikakoht.

Peale Eesti ettevõtete on esin
datud ka kolm rahvusvahelist 
suurfirmat Emst&Young, Uni- 
lever Baltic LLC ja Lidl. Eesti

ettevõtetest osalevad sellised 
suurettevõtted, nagu BLRT 
Grupp, Viru Keemia Grupp, 
Eesti Energia, Eesti Põlevkivi jt.

Silmaringi laiendamiseks 
ning tudengite kui tulevaste 
töötajate teadvuse tõstmiseks 
toimuvad seminarid ja ettevõ
tete tutvustused.

Infokataloog sisaldab teavet 
rohkem kui 20 ettevõtte kohta. 
Suurem osa kataloogi 2500

tiraa*ist toimetatakse lõpetava 
tudengini. Kataloogiga saab tut
vuda ülikoolide raamatukogu
des.

Rahvusvaheline üliõpilasor
ganisatsioon BEST-Estonia on 
tudengitele suunatud kontakt- 
projekti elluviimise ja arenda
misega tegelnud juba 13 aastat.

Sissepääs messile on kõikide
le tudengitele tasuta.

Info: www.vt2003.ee.

Meestest oli parim Kaspar Kokk
Eesti üliõpilaste suusatami
se meistrivõistlustel pälvis 
esikoha Eesti järelkasvu- 
koondise liider Kaspar Kokk 
(pildil) TÜst.

Jaanus Teppani õpilane Kokk 
edestas treeningukaaslast Pee
ter Kümmelit TÜst ja Paavo Ot
sust EPMÜst.

Kokk jäi 5 km klassikadistant
sil küll Kümmelile 14 sekundiga 
alla, kuid jälitussõidus (7,5 km 
vabalt) suutis ta Kümmelist 
mööduda ja teda nelja sekundi
ga edestada. Eesti Akadeemili
se Spordiliidu arendusjuhi Tii
na Beljaeva sõnul olid univer
siaadil osalenud meistrivõist
luste kuld- ja hõbemedalioma- 
nikud teistest oluliselt kiiremad 
ja näitasid oma klassi.

Kümmeli sõnul oli enesetun
ne väga hea, kuid hetkelise nõr- 
kustunde ajal kihutas Kokk 
mööda ja napsas peaaegu käes 
olnud kuldmedali.

Kokale tuli individuaalne üli
õpilaste meistritiitel esmakord
selt. Kokk oli meister eelmisel 
aastal teatemeeskonna koossei
sus.

http://www.vt2003.ee
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Tartu seminarisari 
otsib uusi arenguteid
4. märtsil Tartus alanud se- 
minarisarjas rääkis Eesti 
Panga asepresident Rein 
Minka Eestist kui infotehno
loogia eriprojektist.

Temaga väitles Eesti 
Infotehnolooogia Sihtasutuse 
juhatuse liige Indrek Reimand.

Seminar oli esimene kuue
osalisest sarjast, mis keskendub 
uue aastatuhande Eesti aren
gusuundade otsimisele ja ana
lüüsile. Sari lähtub tõdemusest, 
et Eesti taasiseseisvumise ajal 
püstitatud eesmärgid omariik
luse ehitamisel on praeguseks 
suures osas saavutatud ning 
Eesti vajab muutuvas maailmas 
värskeid ideid ning uut pikaaja
list arengustrateegiat.

Üle nädala teisipäeviti toimu
vatel seminaridel väitleb Jaa

nus Pikani bio- ja geenitehno
loogiate üle Margit Sutropiga, 
Ilmar Raag räägib massikultuu
rist ja uuest meediast, Marek 
Strandberg mõtiskleb loodus
keskkonnast ja maailma majan
duskasvu jätkusuutlikkusest 
ning Toomas Hendrik Ilves väit
leb õigusteadlase Lauri 
Mälksooga rahvusvahelise po
liitika üle.

Sarja korraldab Eesti Üliõpi
laste Selts ning seda toetab 
Hansapank.

Avaüritusega samal ajal avati 
Internetis tekstikogu “Sirvi
lauad” (www.sirvilauad.ee), 
mis koondab sarja materjale 
ning EÜSi liikmete tekste.

EÜS alustas 1896. aastal rah
vakalendri “Sirvilauad” välja
andmist.

TÜ jalgpalliturniiril 
võidutses Geo-Geo
A ndreas  Sepp
turniiri peakorraldaja

Veebruaris toimusid TÜ 
spordihallis teised ülikooli 
meistrivõistlused saalijaig- 
paltis, mille võitis Geo-Geo.

TÜ Üliõpilasesinduse toetusel 
toimunud turniiril asusid TÜ 
saalijalgpallimeistri tiitlit 1x14 
minutit kestnud mängudes jah
tima 8 mees-ja 3 naiskonda.

Meeskonnad olid jaotatud 
kahte 4-liikmelisse alagruppi. 
A-alagrupi võitjaks tuli 7 punk
tiga FC Reaal, niisama palju 
punkte kogusid В alagrupis ka 
Mõigu KEK ja Geo-Geo, grupi- 
vÕitjaks tuli Mõigu KEK.

Neidudest osutus võitjaks 
Komeet, järgnesid Kehakultuur 
ning Fauna Female.

Turniir jätkus pingeliste vee- 
randfinaalmängudega, kus 
poolfinaalidesse pääsesid FC 
Reaal (2-1 võiduga usuteadus
konna üle), Politoloogia, Mõigu 
KEK ning Geo-Geo.

Järgnenud poolfinaalides oli 
FC Reaal Politoloogiast üle, õnn 
naeratas taas Geo-Geole.

Kolmanda koha hõivas Mõigu 
KEK, kes oli Politoloogiast pa
rem tulemusega 3-2. Mõlemad 
meeskonnad koosnesid peaas
jalikult TÜ esindusmeeskonna 
Fauna mängijatest.

Finaalmäng FC Reaali ja Geo- 
Geo vahel oli ääretult tasavägi
ne ning närvesööv. Mängu saa
tuse otsustas Geo-Geo mängija 
Alar Valdmann, lüües mängu 
ainsa värava ning kindlustades 
Geo-Geole tumiirivõidu.

Kultuuriklubilased Kassitoomel. JURI ZELEZNJAKOV

Kuituuriklubi ennustas 
Kassitoomel linasaaki
M arta  V asarik
Ülikooli Kuituuriklubi liige

Ülikooli Kuituuriklubi lõbus
tas Kassitoomele kogune
nud vastfaliu laskjaid tore
date laulude ning võistu- 
mängudega.

Kultuuriklubilased kogunesid 
endisesse EPA klubisse, mille 
rõdult klubi tegevliige Taimi 
Sild inimesi võistuliule õhutas. 
Ülesandeid oli erinevaid, kord 
lasti alla puntrakesi ning teine
kord pidid üksiküritajad mõõtu 
võtma liu pikkuses.

Tuju üleval hoidmiseks män
gis muusika, mille saatel ldubi 
liikmed Ann, Helen, Kaimo ja 
Kaider ja Anneli suure õhinaga 
kaasa laulsid.

Vastlapäevalisi võis Kassitoo
mel näha väga erineva mäeva- 
rustusega, kelgutati püksitagu- 
mikul, kiledel, kelkudel ja isegi 
autokummid olid kaasa võetud. 
Klubi liikme Jüri Železnjakovi 
sõnul võis seal päeva jooksul

inimesi kokku olla kuskil paari 
tuhande ringis. Mõned kelguta
jad jäädvustas ta ka digi- 
kaameraga tehtud piltidele.

Taimi Silla jaoks on sellise üri
tuse korraldamine juba pikaaja
line traditsioon, mis rõõmustab 
nii korraldajaid kui ka kelguta- 
ma tulnud inimesi. Vastlapäeva 
meeleolu loomine teeb lihtsast 
kelgutamisest hoopis toredama 
ürituse, lisas ta.

Mäe otsas pidas piknikku 
seltskond, kes liu kõrval veel 
kuumal teel, hernesupil ning 
vastlakuklitel hea maitsta lasid.

Majandusteaduskonna nel
janda kursuse tudengid Allan 
Allas ja Henri Virk ei pidanud 
oluliseks selle päevaga seotud 
kombeid ja traditsioone. Nende 
sõnade kohaselt peab väärtus
tama hetki, mida sõpradega 
meeldivalt mööda saata. Tavali
selt on kõikidel liiga kiire ühise 
aja leidmiseks, aga vastlapäev 
on üks hea põhjus jälle kokku 
saada, sõnas Allas.

Pärtel Lippus ütleb, et eesti rahvaluule pole vana, staatiline ja igav, vaid pidevalt 
muutuv ja huvitav. v a r j e  s o o t a k

Vana sillutab teed
M a re lle  Leppik
TÜ usuteaduskonna 
üliõpilane

Üle-eelmisel nädalal pälvis 
kunstnik Heinz Valgu kõrval 
TÜ eesti keele tudeng Pärtel 
Uppus Eestis rahvaluuleko
gujatele antava kõrgeima 
autasu.

Lippus on kogunud mälestusi 
Herbert Tamperest, lindista
nud pärimusmuusikat kontser
tidel ja seltskondlikel ühislaul- 
mistel ning intervjueerinud tä
napäeva jõulumehi.

Kunstnik Heinz Valk tunnis
tab, et tema poisikeseeas saa
dud rahvaluulepisik on paisu
nud lausa haiguseks. Rahva- 
luuleinfektsiooni juured pesit
sevad ka Pärtel Lippusel lapse
põlves. Suure osa süüst veere
tab ta oma ema, muusikaaka
deemia professori Urve 
Lippuse õlgadele, kes on tegele
nud vanema rahvalauluga. Kui 
Pärtel oli kaheksa-aastane, oli 
täies hoos laulev revolutsioon. 
“Siis oli folkloorivärk väga popp 
ja  ema vedas mind igale poole 
sellistele üritustele,” meenutab 
Pärtel. Lisab aga kiiresti, et pu
berteedieas jõudis ta kõik selle 
unustada.

Elu korrektuurid

Ülikoolis märkas Pärtel, et eesti 
filoloogias on võimalik valida 
eriharuks rahvaluule. “Oi, rah
valuulet ma küll ei taha. See on 
mingi vanamuttide jorutamine 
ja Kalevipoeg,” oli tema spon
taanne reaktsioon. Kuid eesti 
keelt õppivatel üliõpilastel on 
Tartu Ülikoolis kohustuslik rah- 
valuulekursus, millest ka Pärtel 
oli sunnitud osa võtma. Rahva- 
luuleloengutel räägiti tihti 
ühest vanimast terviklikust 
rahvalaulu üleskirjutusest, 
Nõelamängulaulust, Pärtel läks 
koju ja päris NÖelamängulaulu 
kohta teavet muusikateadlasest 
emalt. Ema võttis riiulilt 
Herbert Tampere rahvalaulude 
ja pillilugude antoloogia ja seal 
see oligi -  Nõelamängulaul, Sel
gus, et ka Pärtel oli lapsena 
seda mänginud. Läbi vanema 
rahvaluule jõudiski Pärtel avas
tuseni, „et me kõik oleme päri
muse kandjad.11 Pärast valgus
tavat leidu valis Pärtel rahva
luule oma kõrvalerialaks.

Hääli püüdmas

Osa rahvaluule kogumisest on 
seotud humoorikate lugudega. 
Lugude kättesaamiseks peab 
aga oskuslik taktika olema. Näi
teks Heinz Valk käib kõigepealt 
hoovis pererahvaga muhedat 
juttu puhumas. Pärtel tunnis
tab, et temal väljakujunenud lä
henemine edukaks info hanki
miseks puudub. Tema võõras

tesse hoovidesse vabatahtlikult 
juttu vestma ei Idpu. “Ma pole 
eriti võõrastelt inimestelt mida
gi kogunud,” kinnitab ta. “Vil
jandi Folgil lindistasin peamiselt 
laule, kus ma ka ise laulsin. Ühel 
õhtul kutsusid Kauksi Ülle ja 
tema tütred kokku seltskonna, 
kus olin mina ja veel mõned 
inimesed. Istusime kiige kõrval 
ja lihtsalt laulsime.11 Kuna Pärt
list koolitatakse foneetikut, siis 
inimhääle lindistamine on kui 
boonus. “Foneetika tegeleb ka 
inimhäälega ja selleks, et häält 
kuulda, peab selle purki püüd- 
ma.

Kõik on tähenduslik -  
vana ja uus

Pärtel ei imetle ainiti vana, vaid 
peab oluliseks ka uut. Võrreldes 
Jakob Hurda aegse ettekujutu
sega, on rahvaluule ja rahva 
mõiste palju laienenud. On ol
nud arusaam, et rahvaluule on

kirjakultuurita maainimestel ja 
linnainimestel seda ei ole. „Te
gelikult on kõigü inimestel rah
valuule,11 sõnab Pärtel. Heinz 
Valk avaldas oma kõnes pree
miate kättejagamisel, et teda on 
juba viieaastasena vanad asjad 
lummanud. Pärtel pole aga oma 
tähelepanu ainult vanale pü
hendanud. „Mina olen kogu
nud n-ö uut vara,“ ütleb ta. 
Ettekujutust, et vana põhjal 
saab rekonstrueerida algset, 
peab Pärtel üsna naiivseks. „Kui 
me kogume kokku kõik regilau
lu variandid ja analüüsime 
seda, siis kõik need oletused, 
millised värsid on vanemad ja 
millised uuemad, on väga hü
poteetilised.11 Tänapäeva uuri
jad ei usu enam ideesse, et me 
saame rekonstrueerida vana 
põhjal algse ja kõige parema 
teksti. Seega kõik on tähendus
lik? „Kõik on pidevas muutumi
ses," vastab Pärtel.

Eesti rahvaluule pole 
homogeenne tükk
Pärtel, mida see preemia Sinu 
jaoks tähendab?

See tuli meeldiva üllatusena. 
Kindlasti see motiveerib, aga 
edaspidi spetsiaalselt ma selle
pärast rohkem ei pinguta. Põhi
mõttelist avastust ma ei teinud. 
Uut paradigmat ma ei loonud ja 
see ongi koguja, mitte uurija 
preemia. Näiteks eelmisel aas
tal sai preemia Saksa noormees 
Hans-Gunter Lock, kes õpib 
muusikaakadeemias ja on ot
sustanud eestlaseks hakata. Ta 
käib innukalt setu kirmaskitel ja 
pidudel ja lindistab toimuvat.

Mihkel Mutt on küsinud nõu
kogude venestusperioodil 
Teet Kallaselt, et mis tunne on 
olla väljasureva rahva kirja
nik? Kas Eesti rahvaluule ko
gumine pole vaid jonn jääd
vustada hääbuvat?

Igasugune arhiveerimine on 
siiski elu peegeldus, mitte elu 
ise. Seni, kuni ei tule just tuu
masõda või maailmalõppu, kuni 
on rahvas, on ka rahvaluule.

Eesti rahvaluule pole homo
geenne tükk või homogeenne 
pärimus. Seal on eri kihid ja 
mitmesuguste sotsiaalsete rüh
made ja piirkondade pärimu
sed. Samal ajal, kui me oleme 
eestlased, oleme me ka tartla
sed ja tallinlased ja võrukesed 
ja saarlased. Selle kõrvalt veel 
üliõpilased ja juristid. See on 
terve võrgustik.

Nüüd oleme juba mingil mää
ral globaliseerunud maailmas. 
Meil on ka ühine pärimus

eurooplastega, MTV vaatajate 
ja „Sõrmuste isanda11 fännide
ga. Vanemas kihis, mida ka Hur
da ajal rahvaluuleks peeti, on 
tegelikult üle ilma levinud päri
mus. Näiteks on tehtud kata
loog, kus on muinasjutud tüübi 
järgi, iga numbri juures on loet
letud sü*eed ja see, kus seda 
muinasjuttu on leitud. Muinas
jutud on levinud ühe rahva pii
ridest laiemalt. Muidugi on ka 
ainult Eestis levinud muinasjut
te ja muistendeid.

Mis Sind võlub rahvaluules?
See on huvitav. Sügisel sõit

sin ühe tartlasest ajakirjaniku
ga rongis Tartust Tallinna. Rong 
pidi Balti jaama jõudma hilja. 
Ajakirjaniku arvates on Balti 
jaam kole kant ja Tallinnas pida
vat olema palju ohtlikum kui 
Tartus. Ta rääkis, et üks sõbran
na pidi HlV-testi tegema, sest oli 
Lasnamäel lehte postkastist 
tuues ajalehe vahele poetatud 
süstla näppu torganud. Mina 
mõtlesin kohe, et ma peaksin 
selle loo üles kiljutama ja arhiivi 
saatma. Linnaiegende AIDSist 
võiks pealkirjastada „Welcome 
to the AIDS club11. Näiteks tut
vub keegi noormees kena neiu
ga, hommikul läheb noormees 
vannituppa ja leiab peeglilt 
huulepulgaga kirjutatud „Wel- 
eome to the AIDS club“. Või 
näiteks sidrunit ei maksa süüa, 
sest narkarid käivad super- 
marketis oma süstlaid desinfit- 
seerimas ja torkavad nõela sid
runisse. See on ju huvitav.

U U D I S E D

Prof Epner on 
auhinnakandidaat
Teatri aastaauhindade kriitika
auhinna saajaks on esitatud ka 
TÜ teatriteaduse professori 
Luule Epneri artiklid.

Need on ilmunud TMKs nr 5, 
2002 (“Tagasi kevades”), Teat
rielus 2001 (“Mäng. Mati Undi 
lavastused Vanemuises 2000- 
2001”), “Interliterarias nr 7, 
2002 (“Playing with Classics in 
Contemporary Estonian
Theatre”. Auhinnavääriliseks 
peetud loomingu hulgas on ka 
“Hermaküla” kogumiku koosta
mine ja toimetamine.

Rait Rodi 
suvemängude 
projektijuhiks
Jaanipäevaj argsel nädalavahe
tusel Käärikul neljandat korda 
toimuvate Eesti üliõpilaste su
vemängude pro jektijuhiks valiti 
Rait Rodi.

Eesti Akadeemiline Spordiliit 
pidas stipendiumikonkursi 
võitnud Rodi tööd väärtusli
kuks rahvusvaheliste SELLi 
mängude jalgpalliturniiri kor
raldamisel ning spordialast as
jatundlikkust.

Rodi õpib Tartu Ülikooli ma
gistrantuuris avalikku haldust 
ning on jalgpalliklubi TÜ Fauna 
peatreener.

Sigrit Altmäe EUSA 
noortekomisjoni
Euroopa Ülikoolide Spordiliidu 
(EUSA) juhatus valis noorteko
misjoni liikmeks TÜ tudengi 
Sigrit Altmäe.

TÜs kehakultuuri ja majan
dust õppiv Altmäe oli väga ra
hul, et pääses noortekomisjoni 
koosseisu: “Tean, mis toimub 
Eesti üliõpilasspordis ning suu
dan kindlasti kaasa rääkida ka 
otsuste tegemisel.”

Näitus Tähetorni 
eksponaatidest
Täna kell 14 avatakse TÜ Ajaloo 
Muuseumis näitus “Taevas ja 
maa”, kus saab näha Tartu Tä
hetorni astronoomia- ja geo- 
deesiariistu.

Näituse koostajate Leili Kriisi 
ja Toomas Punga sõnul mõjutas 
tähetorni astronoomide Wil
helm Struve, Johann Mädleri ja 
Ernst Öpiku uurimistöö oluli
selt oma aja astronoomia üld
arengut.

10. märtsist saab valges saalis 
vaadata killukest tähetorni ku
nagisest hiilgusest -  seal kasu
tatud ja loodud uurimisriistu. 
Need on teleskoopide sead
med, kronomeetriiised, geo
deetilised, navigatsiooni-ja me- 
teoroloogiariistad.

Näitusel on eksponeeritud ka 
prof Mädleri ajal (1850. aasta
tel) soetatud mulaažid Kuu 
kraatrite kujutistega. Põneva 
saatusega eksponaat on Briti 
Kuningliku Astronoomia Seltsi 
presidendi Sir James Southi 
kipsbüst, mille ta kinkis W. 
Struvele 1832. aastal tähetorni 
külastades.

Wilhelm Struve.

http://www.sirvilauad.ee
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I N  M E M O R I A M

Sirje Priimägi
17. veebr 1953 - 27. veebr 2003
Sirje Priimägi on töötanud TÜs, 
TPÜs ning Haridus- ja Teadus- 
ministeeriumis. Ta oli tunnusta
tud juht, õppejõud ja teadlane, 
kes väärtustas pidevat enese
täiendamist ja  leidis igapäevase 
töö kõrvalt aega õpinguteks 
Turu Ülikooli doktorantuuris. 
Priimägi oli TPÜ haridusuurin
gute instituudi direktor alates 
selle loomisest, TPÜ nõukogu 
spiiker, TPÜ kasvatusteaduste 
teaduskonna õppejõud. Ta on 
juhendanud magistritöid, tema 
kureeritud magistrirühmades 
on õppinud ligi sada õpetajat ja 
koolijuhti. Eriliselt väärtustame 
Sirje Priimägi tööd hariduspo
liitika arendaja ja õpetaja kooli
tajana.

Ta oli Euroopa foorumi ‘Vaba
dus hariduses” asutaja ja selle 
rahvusvahelise nõukogu esinai
ne ning üks väheseid altema-

tiivhariduse asjatundjaid Ees
tis.

Sirje Priimägi teadustöö põ
hiteemad olid: haridusvõima
lused eri sotsiaalsetele rühma
dele, õpilaste toimetulek ning 
õpetajate koolitus.

Alates veebruarist 2002 
nõustas Sirje Priimägi haridus
ministrit kõrghariduse ja tea
dusuuringute küsimustes. Ta 
tundis võrdselt hästi Eesti ja 
rahvusvahelist hariduselu ning 
oli keerulistes olukordades ta
sakaalukas ja tulemuslik läbi
rääkija.

Sõpradele ja töökaaslastele 
jääb Sirje Priimägi meelde kui 
rõõmsameelne, erudeeritud ja 
sõnapidaja inimene.

Haridus- ja 
Teadusministeerium 

Tallinna Pedagoogikaülikool 
Tartu Ülikool

Õ N N I T L E M E

Jüri Jagomägi 60
1. märtsil sai 60-aastaseks 
mees, keda teatakse Eesti kar
tograafia ühe taastajana taas
iseseisvumisajal ja eksperdina 
piiriläbirääkimistel Venemaaga.

See mees on geograafiama- 
gister Jüri Jagomägi, erialalt 
metsamees, töökohustuste 
poolest AS REGIO peakarto
graaf ja TÜ geograafia instituu
di erakorraline teadur, kellele 
on hingelähedane ka töö Võro 
Instituudi teadusnõukogus. 
Sõltumata ametist on tema 
praktilised oskused olnud edu 
aluseks ekspeditsioonidel, mis 
on ulatunud Eestimaast Jamali 
tundra ja Ohhoota mere ranni
kuni.

Pärast EPA lõpetamist 1966 
asus ta 1968 tööle TRÜ füüsili
se geograafia kateedris. Tema 
tegevusvaldkonnad olid peami
selt riiklike projekteerimisinsti
tuutide lepingud. Kompleksne 
territoriaalplaneerimine, kesk
konnakaitseline planeerimine 
ja keskkonnakaitseskeemid, 
mille koostamises ta osales, tä
hendasid vajadust mõista pal
jude erialade maailmavaadet ja 
nõudsid oskust nende kokku- 
põrkekohti kaardistada, et see
järel välja pakkuda võimalikke 
lahendusi.

Küsimus “Kuidas seda tõlki
da?” polnud sel ajal mitte liht
salt filoloogiline küsimus, vaid 
nõudis tollaste piiratud tehni
liste võimaluste juures kodu
kootud insenerilahendusi ja ar
vestades kaartide kuulumist rii
gisaladuste ja -võltsingute kõ- 
verpeeglite kuningriiki, ka liht

salt maamehelikku leidlikkust.
Tänase juubilari üheks suu

remaks teeneks on praktilise 
ametkonnavälise kartograafia 
elushoidmine nõukogude ajal ja 
rahvusliku kartograafia ellu
äratamine. 1989 ilmunud ja 
suuresti perekonna tööie tugi
nenud 1:400 000 mõõtkavas 
Eesti teede kaart oli esimene 
pärast 50-aastast vaheaega. 
Selle valmistamise tehnoloogia 
oli naeruväärselt primitiivne, 
võrreldes sellega, mida kasuta
vad samad autorid praegu. 
Nende algatatud kaarditööst on 
kasvanud Eesti juhtiv karto- 
graafia- ja geoinformaatika- 
firma REGIO.

Pikaajalised kogemused ja 
mitmekülgne lugemus on tei
nud Jüri Jagomäest hinnatud 
lektori.

Onniüeme, soovime talle pal
ju tervist ja jõudu ning palju 
uusi huvitavaid kaarte!

Kolleegid 
geograafia instituudist

65
Eerik-Juhan Truuväli,
erakorraline professor -  7. 
märts

55
Ene Anijalg,
assistent -  11. märts

45
Olga Šarova,
assistent -  9. märts

Ljubov Garmaš,
hooldaja -1 0 . märts

40
Helgi Kolk,
teadur -  7. märts 
Jaan Soplepmann,
assistent -  8. märts

25
Kadri Kallas,
erakorraline assistent 
märts

Õ N N I T L E M E

12.

Tiit-Rein Viitso 65
Prof Tiit-Rein Viitso on üks eesti 
humanitaarringkondades kõi
ge paremini tuntud TÜ 
humanitaare. Ta on TÜ kaua
aegne professor ning andnud 
olulise panuse ülikooli humani
taarteaduste arendamisse, see
juures palju laiemalt, kui tema 
varasem eesti keele professuuri 
ja praegune läänemeresoome 
professuuri täitmine seda eel
daksid.

Prof Viitso on kahtlemata 
rahvusvahelises ulatuses lää
nemeresoome keelte parim as
jatundja. Neid keeli, nende aja
lugu ja teooriat on ta pikki aas
taid suure koormusega uuri
nud ja õpetanud. Oma kaaluka 
panuse on ta andnud ka uralis
tika üldteoreetiliste probleemi
de käsitlusse, lähenedes seal
juures selle teadusala problee
midele enamasti uudselt ja 
uuenduslikult.

Ta on olnud ka tulemuslik 
võiüeja eesti keele hea käekäigu 
ning hea ja õige eesti keele eest, 
seda nii humanitaarseltsides ja 
-komisjonides juhtivalt tegutse
des kui ka oma terava sulega 
kirjutatud publikatsioonide ja 
avalike esinemiste kaudu.

Viitso juhtida või täita on ol
nud rida kaalukaid teadusprog- 
ramme, sh ühiseid välismaa 
teaduskeskustega, kus on pide
valt ilmutatud soovi teha koos
tööd selle silmapaistva spetsia
listiga. Tema juhendamisel on 
saanud küpsuse terve hulk lää
nemeresoome, aga ka teiste 
soome-ugri keelte asjatundjaid 
nii Eestist kui ka välismaalt.

Kolleegid ja õpilased on alati 
kõrgelt hinnanud Viitso eriala
seid ja inimlikke omadusi ning 
õnnitlevad teda südamest tema 
tähtpäeva puhul.

Kolleegid ja õpilased

Henn Voolaid 60
Tundub uskumatuna, et TÜ 
koolifüüsikute tunnustatud 
liidri Henn Voolaiu isiklik spido
meeter tänavu 4. märtsil sellise 
numbri ette keris. Juubilari op
timismi ja teotahet võiks kades
tada mõnigi noorem mees.

Eesti koolifüüsika kaasajasta
misel ja õpetajate koolitamisel 
on tehtud hiigeltöö, iga-aastase 
füüsikaolümpiaadi läbiviimisest 
ning teaduskeskuse AHHAA 
tegevuses osalemisest rääkima
ta. Kui raske oli täita dekaani 
rolli muutuste ajastul 1988- 
1993 või käivitada füüsikaõpet 
põhikooli loodusteaduste õpe
taja õppekava raames 1994- 
1998, teab ta ainult ise.

1961 pärast keskkooli lõpeta
mist pidi Voolaid tegema valiku 
näitekunsti ja füüsika vahel, 
mis tõmbasid noort meest ühte
moodi vastupandamatu jõuga. 
Kolleegid rõõmustavad siiralt 
selle üle, et Henn need kaks 
asja tunnustatult atraktiivse 
esinemisstiiliga füüsikaõppejõu 
rollis ühitada on suutnud. Sel
leks tuli õppida füüsikat tollases 
TRÜs ning järgnevalt töötada 
samas assistendi ja teadurina. 
1974 tuli astuda doktorantuu
ri, saada 1977 füüsika-mate- 
maatikakandidaadi kraad opti
kas ning asuda 1980 tööle dot

sendina. Optikale on ta jäänud 
truuks tänapäevani, võttes oma 
südameasjaks vastava gümnaa- 
siumiõpiku ja selle uuendatud 
versioonide kirjutamise. Kuulu
des füüsikaks nimetatava täp
pisteadusliku aine harmoonili
se, inimsõbraliku ja elulähedase 
õpetamise veendunud poolda
jate hulka, on ta toonud sadu 
füüsika suhtes skeptüisi (kui 
mitte lausa füüsikavaenulikke) 
inimesi füüsika ilu imetlejate 
hulka. See on suurim teene, 
mida Õpetaja oma ainele ja õpi
lastele osutada saab.

Jätkugu seetarvis veel kauaks 
jõuduja sihikindlust!

Kolleegid füüsika- 
keemiateaduskonnast

Tartu Ülikool võtab teabetalitusse asenduskohale tööle

AVALIKKUSSUHETE SPETSIALISTI,

kelle ülesanne on ülikoolisisese infolevi korraldamine, ülikooli 
veebilehe, ajalehe Universitas Tartuensise ja infotrükiste kaas- 
toimetamine.

Edukal kandidaadü on:
• teadmised teabetööst,
• soovitavalt avalikkussuhetealane töökogemus,
• hea võõrkeelteoskus (sh inglise keel,)
• hea arvutioskus (sh veebiprogrammid),
• head koostöö-ja suhtlemisoskused.

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus rektori ni
mele ning elulookirjeldus hiljemalt 12. märtsil TÜ personaliosa
konda (e-post personal@ut.ee; ruum 302, Jakobi 4, 51014 
Tartu). Info tel 375 145.

LOENGUD
13. märtsil kell 18 on Lõuna-Eesti 
keele- ja kultuuriuuringute kes
kuse jututarõ külaliseks ajakirja
nik Silvia Karro, kes kõneleb 
oma elust ning saate “Veere 
pääl” valmimisest. Kõik huvilised 
on oodatud. Keskus asub Lossi 
38 (vana anatoomikum). Info: 
Mariko Faster, tel 375 422 või 
marikof@ut.ee.

14. märtsil kell 12.15 peab keha
kultuuriteaduskonna õppehoo
nes Jakobi 5-302 ettekande 
Eesti Olümpiakomitee president 
Mart Siimann teemal “Spordi rol
list ja missioonist ühiskonnas” .

KONVERENTSID
15, märtsil kell 11 algab kh ring
aud XV orientalistikapäev, mis 
on pühendatud omaaegse TRÜ 
orientalistikaringi asutamise 25. 
ja Eesti Akadeemilise Orientaal
seltsi taasasutamise 15. aasta
päevale. Ettekannetega Idamaa
de kuituuriloo huvitavatest tahku
dest esinevad EAO liikmed Lin
nart Mäll, Tarmo Kulmar, Ülo 
Valk, Märt Läänemets jt.

KAITSMISED
11. märtsil kell 14.15 ph 135 kait
seb Piret Voll eesti ja soome-ugri 
keeleteaduse osakonnas magist
ritööd “Tähenduse konnotatiivne 
aspekt ja selle kajastamine üks
keelses sõnaraamatus” . Juhen
daja dots Enn Veidi, oponent 
dots Renate Pajusalu.

12. märtsil kell 15 kaitseb 
Biomeedikumi aud 1006 Marju 
Herodes doktoritööd “Quality of 
life of people with epilepsy in Es
tonia” (Epilepsiahaigete elukvali
teet Eestis). Juhendaja emeriit
prof Ain-Elmar Kaasik, dots Su
lev Haldre. Oponent emeriitprof 
Matti livanainen, Helsingi Ülikool.

12. märtsil kell 16.15 kaitseb 
nõukogu saalis Ivan Suhho- 
nenko doktoritööd astrofüüsika 
erialal “Large-scale motions in 
the Universe” . Juhendajad dr 
Mirt Gramann (Tartu Observa
toorium) ja akad Ene Ergma 
(TÜ). Oponendid dr Enn Saar 
(Tartu Observatoorium) ja dr 
Volker Müller (Astrophysika- 
lisches Institut Potsdam). Info: 
Hanno Ohvril, tel 375 553.

TEATED
Iganädalased Tartu Ülikooli hom- 
mikupalvused toimuvad kolma
päeviti 9.15-9.45 ph aud 227. 
12. märtsil peab palvust EEKBL 
Mustvee Betaania koguduse 
pastor Eenok Palm.

26. märtsil kell 15 toimub Liivi tn 
2 aud 405 doktorantidega arute
lu doktoriõppe probleemide üle. 
Osalevad rektor, prorektorid, 
akadeemiline sekretär, õppe- ja 
üliõpilasosakonna peaspetsialis
tid. Info: Anita Kärner, tel 375 
624.

KONTSERT
7. märtsil kell 19 Vanemuise 
Kontserdimajas Sergei Prokof- 
jev 1891-1953, Esinevad Eesti 
Riiklik Sümfooniaorkester ja 
Frederic Chiu (klaver, New 
York), dirigent Paul Mägi. Kavas 
Prokofjevi klaverikontserdid nr 
1, nr 3 ja nr 4, süit balletist 
“ Romeo ja Julia".
Piletid 80 ja 40 kr.

16.märtsil kell 16 Tartu Linna
muuseumis sarjas “Linna Muusi
kud Linnamuuseumis” “Vaikiv 
odalisk” . Esinevad Oksana Sin- 
kova (flööt) ja Tanel Joamets 
(klaver). Kavas: Piazzolla, Sume- 
ra, Tubin, Debussy, Messiaen, 
Bach.
Piletid 60 ja 30 kr.

17. märtsil kell 15 Vanemuise 
Kontserdimajas Kaleidoskoop. 
Värvilisi pildikesi teatri- ja muusi
kaloost. V pilt “Kuda peame laul
ma?” Esineb Eesti Rahvusmees
koor, dirigent Ants Soots. Kavas 
Karl-August Hermanni päeviku 
ja “ Mängu- ja Laululehe” lavas
tuslik, sõnalise osaga kava.
Piletid 20 kr.

18. märtsil kell 19 Vanemuise 
Kontserdimajas vokaalgrupp 
The King’s Singers.
Piletid 200, 150, 100, 50 kr.

25. märtsil kell 19 Vanemuise 
Kontserdimajas Hortus Musicus 
30 -  “Heroodese mäng” (kesk
aegne liturgiline draama). Esine
vad Tallinna Poistekoor, tütarlas
tekoor Ellerhein ja Eesti Rahvus
meeskoori lauljad. Dirigent ja la
vastaja Andres Mustonen. 
Piletid 80, 40 kr.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194x268 mm) 2700.- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500- Logo ja/või foto kasutamine 5 0 - Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800- Reklaamteksti rida 1 0 - te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07 375 440 1/12 lk (92x64 mm) 500.- Kuulutuse rida 5 - laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 Keeletoimetaja Marika Kullamaa http://www.ut.ee/ajaleht 1 /24 lk (44 x 64 mm) 250,- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

8. märtsil 2003 algusega 12.00
Suusamatk toimub 14 km. pikkusel Kekkose rajal.

Osavõtukaardid saab välja osta enne matka 
suusastaadionil. Osavõtumaks: 50.-

pensionäridel ja 
lastel 25.-

KEKKOSE
RADA

SUU

.

11.00 Rajamasina esitlus. ■
11.45 Hr. Toomas Savi avasõnad.
12.00 Ühine matk ajaloolisele Kekkose rajale.
13.00 Harimäel vaatetorni avanf rre.
13.40 Kekkose {uue) sauna avamine.
14.00 Matka lõpp, meenete loosimine.
Kekkose matkast võtavad osa Suve-, kevad-, 
sügis-, päris-ja  taiyepeaHnna esindusvõistkonnad.

k PÜr ik u

— Rendfi 
L \  TULIfcrerq

www.kekkoserada.ee

mailto:personal@ut.ee
mailto:marikof@ut.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.kekkoserada.ee
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Teaduste templisse voolaku vaimu avardam a noori ustest ja  akendest.
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Bakalaureuse- ja magistriõppest

Kellel soov erialaspetsialistiks saada, peab õpinguid jätkama magistriõppes. a n d r e s  t e n n u s

Hea 
ülikooli 
astuja!
Tartu Ülikoolil kui 
rahvusülikoolil on 
kohustus anda püsiva 
väärtusega tugevat 
haridust Universita- 
sena peame pakkuma 
mitmekesist haridust, 
millega saab hakkama 
praegu ja tulevikus. 
Teame, et tahate 
tudengitena parimat ja 
seepärast töötab 
ülikool iga päev selle 
nimel, et teie ootustele 
vastata. Püüame luua 
mitmekesiseid ja 
soodsaid tingimusi, 
kasutada kõiki tänapäe
va võimalusi. Meile 
annab jõudu koostöö 
teiste Eesti ja paljude 
välismaa ülikoolidega. 
Selles akadeemilises 
maailmas on Tartu 
Ülikool oma liikmetele 
koduks, uutest tudengi
test ootame tublit 
täiendust.

Tere tidemast!

Tartu Ülikooli rektor 
professor Jaak Aaviksoo

M arvi M ikk
TÜ õppeprorektori abi

2002. aasta sügisel alusta
sid üliõpilased õpinguid uute 
nn 3+2 õppesüsteemi õppe
kavade järgi.

Kui varasemas õppesüstee
mis oli nelja-aastase bakalau
reuseõppe lõpetanu erialaspet
sialist, magistriõpe aga oli val
davalt suunatud teadustöö te
gemisele, siis uues õppesüstee
mis omandab üliõpilane baka
laureuseastmes erialased baas
teadmised ning lõpetamisel ei 
ole ta veel väljakoolitatud spet
sialist.

Kes soovib saada erialaspet
sialistiks, jätkab õpinguid ma
gistriõppes. Praeguste prog
nooside kohaselt oodatakse, et 
magistriõppes jätkab õpinguid 
75% bakalaureuseastme lõpe
tanutest.

Üha tihenevad sidemed eri 
maade ülikoolidega on suuren
danud meie üliõpilaste võima
lusi õppida semester või roh
kemgi teistes ülikoolides. Kuna 
enamikus Euroopa riikides kes
tavad bakalaureuse- ja magist
riõpe kokku viis aastat, peaks 
uuest õppesüsteemist olema 
abi nii siin kui ka mujal läbitud 
Õppekava või selle osa arvesta
misel.

Meedias on avaldatud arva
must, et 3+2 Õppesüsteemi 
puhul on tegemist bakalaureu
se- ja magistrikraadi devalvee
rimisega. Uus õppesüsteem 
toob endaga kaasa nii uue sisu, 
põhimõtted kui ka koolitamise 
eesmärgid.

Seni kehtinud süsteemi puu
duseks on peetud õppekava 
täitmiseks kulunud liiga pikka 
aega, samuti ülikooliõpinguid 
üldse mitte lõpetavate üliõpi
laste suurt hulka. Seevastu 
uues õppesüsteemis on üliõpi
lane esimese kolme aasta järel 
saavutanud teatava valmisole
ku tööturule minekuks ning 
kõrgharidust tõendavat diplo

mit omades on tal võimalik alus
tada iseseisvat karjääri.

Bakalaureuseõpe

Tartu Ülikoolis uute õppekava
de järgi antav koolitus on laia
põhjalisem. Õppekavad on üles 
ehitatud moodulõppekavade- 
na, mis annab üliõpilasele laie
ma võimaluse kombineerida ja 
ise otsustada õpingute sisu üle.

Kõik õppekavad on jaotatud 
kuude valdkonda: täppis-, loo
dus-, humanitaar-, meditsiini- 
ja sporditeadused, sotsiaal- 
ning haridusteadused.

Ühte valdkonda kuuluvatel 
õppekavadel on vähemalt 16 
ainepunkti mahus ühisosa. Pal
jud õppekavad sisaldavad roh

kem kui ühte suunda ning üli
õpilasel on võimalik valida, mil
lises kitsamas valdkonnas ta 
soovib teadmisi omandada.

Bakalaureuseõppekava täit
misel tuleb valida ka kolm valik- 
mooduüt (kokku 12 AP). Valik- 
moodulid võimaldavad üliõpila
sel sooritada teise õppekava 
suuna- või erialamooduli eel
dusaineid või omandada laie
maid teadmisi peaaines.

Üliõpilasel on õigus valida, 
kumba varianti ta kasutab. 
Valikmoodulite ning suuna- ja 
erialamooduli valimine väljast
poolt oma õppekava annab üld
juhul lisavõimaluse teise eriala 
magistriõppesse kandideerimi
seks.

Bakalaureuseastme põhiees
märk on anda laiapõhjaline 
baasharidus, avardada silma
ringi, õpetada õppima ning 
teadvustada elukestva õppe va
jadusi.

Alates 2000. aastast viiakse 
Tartu Ülikoolis läbi õpetamise ja 
ainekursuste hindamist, mille 
eesmärk on õppetöö kvaliteedi 
parandamine.

Magistriõpe

Uues õppesüsteemis on muu
tunud ka magistriõppe ees
märk, kus olulisimaks on saa
mas erialaõpe ja spetsialistikoo- 
litus ning ettevalmistus doktori
õppesse astumiseks. Kui varem 
oli magistriõpe teadusõppe esi

mene aste ning õppekava sisust 
poole täitis magistritöö koosta
mine, siis uues õppesüsteemis 
on magistriõppe eesmärk ees
kätt erialase ettevalmistuse 
andmine ning seetõttu on õp
pekavas tunduvalt suurenda
tud erialaõppe mahtu. Magist
ritöö moodustab veerandi ma
gistriõppe kogumahust.

Doktoriõpe

Uus õppesüsteem ei too endaga 
esialgu kaasa olulisi muudatusi 
doktoriõppes, kuid lähiaastatel 
on kavas läbi vaadata ka kõik 
doktoriõppekavad. Uues õppe
süsteemis on teaduskraadiks 
ülikooliöppe kõrgeim kraad -  
doktorikraad.

Mida on vaja teada sisseastumise kohta?

Kes on pääsenud riigieelarvelisele õppekohale, selgub 24. juuniks. a n d r e s  t e n n u s

Aim e R and veer
TÜ vastuvõtutalituse 
peaspetsialist

Tartu Ülikooli õppekavadele 
kandideerimiseks saab esi
tada avalduse kahele riigi
eelarvelisele ja kahele 
riigieelarvevälisele õppeko
hale.

Üliõpilaskandidaatide pare
musjärjestus moodustatakse 
riigieksamite ja  sisseastumisek
samite hinnete põhjal. Võõrkee
le riigieksam võib olla soorita
tud inglise, saksa või prantsuse 
keelest.

Sisseastumiseksamite sisuli
sed nõuded on avaldatud 
Intemetiaadressil www.ut.ee.

Vene õppekeelega kooli lõpe
tanutel peab olema sooritatud 
eesti keele kui teise keele riigi
eksam või eesti keele kesktase- 
meeksam. Kes said nimetatud 
eksamil vähem kui 60% maksi
maalsest punktide arvust, pea
vad õppima eesti keelt süven
datud programmi järgi ühe õp
peaasta.

Dokumentide esitamine

Riigieelarvelistele õppekohta
dele kandideerimiseks tuleb 
dokumendid esitada 26. juu
nist 4. juulini erialadele, kus 
kandideerimisel on nõutav sis
seastumiseksamite sooritami
ne.

26. juunist 18. juulini eriala

dele, kus kandideeritakse riigi
eksamite tulemuste alusel.

Riigieelarvevälisele õppeko
hale kandideerimiseks tuleb 
esitada avaldus hiljemalt 8. 
augustil, kusjuures sisseastu
miseksamitele pääsemiseks tu
leb dokumendid esitada hilje
malt 4. juulil.

Sisseastumiseksamid toimu
vad 7.-17. juulini.

Riigieelarvelistele õppekoh

tadele vastuvõetute nimekirjad 
selguvad 24. juuliks ja pannak
se välja ülikooli peahoones ning 
Internetis.

Riigieelarvelisele Õppekohale 
vastuvõetu on kohustatud kin
nitama oma õppima asumist 
ülikoolis, andes allkirja teadus
konna dekanaadis või saates 
postiga teate 8. augustiks. Kui 
vastuvõetu ei ole kinnitanud 
oma õppima asumist, täidetak

se vabaks jäänud õppekoht pa
remusjärjestuses järgmise üli- 
õpüaskandidaadiga.

Riigieelarvevälistele Õppe
kohtadele vastuvõetud üliõpi
laskandidaatide nimeldrjad sel
guvad 12. augustiks.

Riigieelarvevälisele õppeko
hale õppima asumisel sõlmib 
ülikool õppeteenuse tellijaga le
pingu. Riigieelarvevälistele õp
pekohtadele immatrikuleerimi

S I S S E A S T U M I S E L
N Õ U T A V A D
D O K U M E N D I D

• vormikohane avaldus (vorm 
avaldatakse Interneti- 
aadressil www.ut.ee)

• keskharidust tõendav 
dokument (originaal ja 
koopia või tõestatud ärakiri)

• riigieksamitunnistus 
(originaal ja koopia või 
tõestatud ärakiri)

• kolm fotot 3x4 cm
• isikutunnistus või passi 

isikukoodiga lehekülje 
koopia (originaal ja koopia)

• eritingimuste] astujail tuleb 
esitada lisadokumente

seks tuleb tasuda ettemaks 
2000 krooni 25. augustiks. Et
temaks on osa õppeaasta hin
nast. Juhul kui üliõpilane loo
bub õppekohast, ettemaksu ei 
tagastata.

Kandideerimine
eritingimustel

Tartu Ülikooli saavad eritingi
mustel kandideerida üleriigilis- 
test ja rahvusvahelistest aine
olümpiaadidest osavõtjad ning 
edukad sportlased. Eritingi
mustel on iiliõpilaskandidaadil 
õigus ülikooli kandideerida 
ainult ühel korral.

Valitud õppekava maksimaal
selt võimalik konkursipunktide 
arv arvestatakse üleriigiliste lõ

puklasside aineolümpiaadide 
kolmele parimale ja rahvusva
helistest lõpuldasside aine
olümpiaadidest osavõtnutele.

Konkursipunktide summale 
liidetakse 10 lisapunkti füüsi- 
ka-keemiateaduskonda kandi
deerimisel füüsika, keemia ja 
matemaatika üleriigilise lõpu
klasside aineolümpiaadi 15 esi
mesele; matemaatika-infor- 
maatikateaduskonda kandi
deerimisel matemaatika ja in
formaatika üleriigilise lõpuklas
side aineolümpiaadi 10 esime
sele ning Türi kolled*isse kan
dideerimisel füüsika, keemia ja 
bioloogia üleriigilise lõpuklassi
de aineolümpiaadi 10 esimese
le.

Sisseastumiseksami soorita
misest vabastatakse vene ja 
slaavi filoloogia õppekavale 
kandideerimisel vene keele või 
vene ldrjanduse üleriigilisel lõ
puklasside aineolümpiaadil 4. 
ja 5. koha saavutanud ning ke
hakultuuriteaduskonnas üli
õpilaskandidaadid, kes on aas
tatel 2002-2003 tulnud Eesti 
täiskasvanute spordimeistriks 
või kuulunud Eesti rahvus
koondisse.

Ülikool finantseerib viie sil
mapaistvaid sporditulemusi 
saavutanud (vähemalt Eesti 
noorte meister) üliõpilaskandi- 
daadi Õpinguid. Õppekavale 
kandideerimise tingimused 
peavad olema täidetud.

http://www.ut.ee
http://www.ut.ee
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Arstiteaduskond

Arstiteaduskonna dekaan prof Toomas Asser.

Vastab dekaan prof Toomas 
Asser.

Miks peaks õppima tulema 
just teie teaduskonda?

Esiteks seepärast, et arstitea
duskonnast saab kvaliteetse 
kõrghariduse ning lisaks ka ars
ti, hambaarsti või proviisori elu
kutse. Järjest rohkem on töö
jõuturul hinnatud elukutset 
omavad noored, nii et tööpuu
dust pole teaduskonna lõpeta
nutel vaja karta.

Teine oluline põhjus on kaas
aegne õppekeskkond. Arstitea
duskonna prekliiniliste ainete 
õpetamiseks mõeldud Biomee- 
dikum on moodsaim õppehoo
ne Läänemere regioonis. Bio- 
meedikumi rohke kaasaegne 
teadusaparatuur võimaldab 
teha peaaegu kõiki biomeditsii
ni fundamentaaluuringuid. 
Teadustööst huvitatud üliõpi
lastel on võimalik ise laborites 
uurijana kaasa lüüa. Vanematel 
kursustel toimub õppetöö kliini
lises baasis.

Sugugi mitte vähem oluline 
pole, et arsti, hambaarsti ja pro
viisori ametid on ühiskonnas 
kõrgelt hinnatud.

Mis erialasid saab õppida ja 
kus lõpetajad tööd saavad?

Põhiõppes on võimalik õppi
da arsti-, hambaarsti- ning 
proviisoriõppes. Hambaars- 
ti- ja proviisoriõpingud kesta
vad 5 aastat, arstiteaduse põhi- 
alal 6 aastat. Selleks et saada 
spetsialistiks -  sisehaiguste ars
tiks, kirurgiks, günekoloogiks, 
n e u r o k i r u r g i k s ,  
traumatoloogiks jne tuleb läbi
da veel 3-5 aastat kestev prakti
line õpe residentuuris Eesti pa
rimates haiglates.

Töö leidmisega meie teadus
konna lõpetajatel probleeme ei 
ole olnud ega tule. Objektiivsed 
andmed näitavad, et vanuseli
sest smiktuurist tulenevalt vä
heneb tegevarstide arv Eestis 
kiiremini kui uusi spetsialiste 
juurde tuleb. Tühjaks jäänud 
kohad tuleb täita noorte kollee

gidega. Meie lõpetajate tradit
siooniline töökoht pärast õpin
gute lõpetamist on Eesti medit
siinisüsteemis -  haiglates, pere- 
arstipraksises, hambaravikabi- 
nettides, teaduslaborites, ravi
mifirmades, aga ka sotsiaalmi
nisteeriumis ja mitmetes selle 
valitsemisala allasutustes. Loo
mulikult võib iga ülikooli astuja 
mõelda ka erapraksisele.

Üliõpilastel, kes ilmutavad 
õpingute vältel suuremat huvi 
teaduse vastu, on võimalus as
tuda pärast lõpetamist dokto
rantuuri ning jätkata tööd tea
duse ning õpetamise vallas.

Kui palju üliõpilasi vastu voe
takse?

Praegu saab rääkida vaid vas
tuvõtu piirarvudest, müle hul
gas on nii riigieelarvelised kui 
riigieelarvevälised õppekohad. 
Piirarvudeks on arstiteaduse 
erialal 160, hambaarstiteaduse 
erialal 40 ning proviisoriõppes

48. Täpne riigieelarveliste koh
tade arv pannakse paika alles 
riigitellimuses. Teaduskonna 
poolt esitatud tellimus riigieel
arvelistele kohtadele on arsti- 
õppes 110, hambaarstiÕppes 
32 ja proviisoriõppes 40.

Millist tudengit ootate?
Vastus on lihtne -  tarka, tublit 

ja võimekat noort inimest, kes 
soovib saada arstiks, hambaars
tiks, proviisoriks, meditsiini- 
teadlaseks või õppejõuks. Oota
me, et teaduskonda tuleks seni
sest rohkem meessoost tuden
geid. Naissoost üliõpilaste osa
kaalu kasv on iseloomulik kogu 
Euroopale, aga arsti töö on ko
hati väga raske. Võrreldes vara
semate kümnenditega konku
reerib proviisoriõppesse viima
sel ajal üha rohkem noormehi.

Info: Veski 63 
tel 375 325 
arst@ut.ee 

www.med.ut.ee

U suteaduskond
Vastab dekaan prof Tõnu 
Lehtsaar.

Miks peaks õppima tulema 
just teie teaduskonda?

Usuteaduskonnas antakse 
laiapõhjaline ja süsteemne hu
manitaarharidus.

Teoloogial on teadusena au
väärne ajalugu. Teoloogid tege
levad küsimustega, mis on 
inimkonda alati huvitanud: 
milline on maailma ja inimese 
päritolu, mis määrab olevikku ja 
ootab neid tulevikus?

Kas maailm ammendub sel
les, mis on kogetav meeltega? 
Kas sellel kõigel on mingi mõte 
ja tähendus? Kuidas me peaksi
me oma elu elama ja mille poole 
püüdlema?

Teoloogia tegeleb ka tänase 
maailma valupunktidega. Inim
konna ees seisavad olemusli
kud probleemid, mis on seotud 
elu andmise ja võtmisega, loo
dusressursside kasutamise ja 
jagamisega ühiskonnas, erine
vuste kooseksisteerimisega. 
Kõik need probleemid vajavad 
ka kõlbelist ning eksistentsiaal
set mõtestamist.

Usuteaduskonna lõpetanu 
omandab teadmised kõigis teo
loogia klassikalistes aladistsiplii- 
nides, oskuse tänapäeva maail
mas toimuvat analüüsida ja 
langetada teoloogiliselt põhjen
datud väärtusotsuseid.

Mis erialasid saab õppida ja 
kus lõpetajad tööd saavad?

Bakalaureuseastmel saab õp
pida usuteadust. Magistriast
mel on võimalik valida usutea
duse või religioonipeda- 
googika eriala vahel, avatud 
ülikoolis religiooniantropoloo- 
giat ja usuteadust.

Erialaga otseselt seotud vald
kondadest on olulisemad töö- 
valdkonnad vaimuliku ja reli- 
giooniõpetaja ametid. Pärast 
TÜ lõpetamist on võimalik edasi 
õppida vaimuliku kutse saami
seks EELK pastoraalseminaris. 
Juhtub sedagi, et baptistist, roo
makatoliiklasest või õigeuskli

Usuteaduskonna dekaan prof Tõnu Lehtsaar.

kust lõpetaja siirdub vaimuli
kuks õppima oma konfessio
naalsesse õppeasutusse. Vai
mulikud ei tööta mitte ainult 
kirikus, vaid üha enam on neid 
vaja ka kaitseväkke jm.

Teine suur ja piiramatu töö- 
põlluga valdkond on Eesti kooli
võrk. Kooliõpetajaid on tarvis 
seni, kuni eesti rahval on järel
tulevat põlve. Kuna usuteadus
kond annab laiapõhjalise ja mit
mekülgse hariduse, on lõpeta
nute tööleasumise võimalused 
suhteliselt avarad. Teoloogiha- 
ridusega spetsialistid leiavad 
rakendust meedias, diplomaa
tilisel tööl, arhiivides, tõlkebü
roodes ning õigus- ja majandus
sfääris. Kõige andekamad ja 
võimekamad võivad valida aka
deemilise karjääri.

Kui palju üliõpilasi vastu võe
takse?

Usuteaduskond on esitanud 
taotluse alljärgnevateks vastu

võtuarvudeks. Bakalaureuse
astmel on riigieelarvelisi kohti 
25 ja riigieelarveväliseid kohti 
15. Magistriõppes on riigieelar
velisi kohti 8 ja riigieelarve
välistele kohti 2. Avatud üljkooli 
magistriõppes on kavandatud 
religiooniantropoloogia erialal 
30 kohtaja teoloogias 20 kohta.

Millist tudengit ootate?
Ootame inimesi, kellele ei ole 

võõras arutlemine üldinimlike, 
usuliste ja eetiliste küsimuste 
üle ning kes soovivad oma tule
vikku siduda teoloogiaga.

Kindlasti peab neil olema an
net keelte õppimiseks, sest 
üsna suure osa stuudiumist 
moodustavad heebrea, vana
kreeka ja ladina keel. Väga täh
tis on ka oskus ja tahe suhelda 
inimestega.

Info: Ülikooli 18-313 
tel 375 300 

us@ut.ee 
www.ut.ee/us

selt ette ka erakoolides, ei ole 
meie lõpetajatel olnud problee
me töökohtade leidmisega. Vas
tupidi, teaduskond ei suuda ra
huldada veel kõigi ametkonda
de ja valdkondade vajadusi.

Kui palju üliõpüasi vastu võe
takse?

Teaduskond võtab üliõpilasi 
vastu nii riigieelarvelistele (ta
suta) kui ka tasulistele õppe
kohtadele. Tasulisse õppesse 
võetakse vastu nii päevasesse 
õppesse kui ka avatud ülikooli. 
Riigieelarveliste kohtade arv ei 
ole veel täpselt teada. Ilmselt ei 
tule see aga suurem kui eelmi
sel aastal, mil riigitellimuse alu
sel oli võimalik vastu võtta 25 
üliõpilast.

Tasulises õppes piirarve ei 
ole. Päevasesse õppesse võe
takse kõik soovijad, kes on ko
gunud vähemalt 15 palli 30 
võimalikust.

Millist tudengit ootate?
Teaduskond ootab sisseastu

jatelt laia silmaringi, huvi ühis
konnaprobleemide vastu, loogi
list mõtlemist, võõrkeelte os
kust ja püsivust. Kõige olulisem 
on huvi õigusteaduse vastu, 
kõik muu on omandatav.

Info: Näituse 20-213 
tel 375 390, 375 394 

juura@ut.ee 
www.iur.ut.ee

Õigusteaduskond
Vastab dekaan prof Kalle 
Merusk.

Miks peaks õppima tulema 
just teie teaduskonda?

Õigusteaduskonnal on Eestis 
kahtlemata juhtpositsioon nii 
õigusteaduse arendamisel kui 
ka akadeemilise õigushariduse 
andmisel.

Teaduskond pakub üliõpilas
tele teadusel põhinevat kõrge
tasemelist ja laiapõhjalist aka
deemilist õigusharidust. Nagu 
näitab praktika, tagab see kon
kurentsivõime tänapäevase ja 
rahvusvaheliselt aktsepteeri
tud õigushariduse maailmas.

Õigusteaduse õppekavas on 
maksimaalselt kasutatud Tartu 
Ülikooli kui universitase mitme
külgseid võimalusi. Nii on õp
pekavasse lülitatud majandus- 
ja sotsiaalteaduste aineid, sa
muti on siin kindla koha leid
nud sellised distsipliinid nagu 
filosoofia ja võõrkeeled.

Teaduskonda on koondunud 
põhiline osa Eesti õigusteaduse 
potentsiaalist. Õigusteadus
kond on ainuke akadeemiline 
struktuuriüksus Eestis, kus 
õigusteadus on evalveeritud. 
Teaduskond on ka ainuke aka
deemiline struktuuriüksus Ees
tis, kus õppetöö toimub akredi
teeritud õppekavade alusel kõi
gis kolmes akadeemilise õigus
hariduse astmes (bakalaureu

Õigusteaduskonna dekaan 
prof Kalle Merusk.

se-, magistri- ja doktoriõppes). 
Vähetähtis pole ka see, et üli
õpilastele on loodud kaasaegne 
õpikeskkond.

Mis erialasid saab õppida ja 
kus lõpetajad tööd saavad?

Teaduskond õpetab vaid 
õigusteadust. Bakalaureuse- 
aste on 3 aastat. See annab 
üldteadmised ning lõpetajad 
saavad sotsiaalteaduste (õigus) 
bakalaureuse kraadi. See kraad 
ei anna veel õigust töötada ju
risti kõrgkvalifikatsiooni eelda
vatel ametikohtadel, võimaldab 
aga töötada näiteks avalikus 
teenistuses nooremametniku ja 
abiteenistujana, samuti era
sfääris töökohtadel, kus ei nõu
ta iseseisvate juriidiliste otsuste 
tegemist.

Alles pärast kaheaastase ma
gistriõppe läbimist võib öelda et 
“täisjurist” on valmis. Magistri
kraad annab võimaluse töötada 
kohtuniku, prokuröri, advokaa
di, notarina, aga samuti ka 
muudel juristi kõrgkvalifikat
siooni eeldavatel ametikohta
del, nagu näiteks õiguskantsleri 
kantseleis, riigikontrollis, minis
teeriumide, kohaliku omavalit
suse asutustes ja politseiteenis
tuses ning nõunike ja konsul
tantidena kohtutes, juristidena 
erafirmades, pankades jne.

Vaatamata sellele, et juriste 
valmistatakse küllaltki massili

• *

TU Õigusinstituut
Vastab õppedirektor Rene 
Värk.

Miks peaks õppima tulema 
just TU Õigusinstituuti?

TÜ Õigusinstituut on kaas
aegne õppeasutus, mille ees
märk on anda konkurentsivõi
melist ja laiapõhjalist akadee
milist õigusharidust. TÜ 
Õigusinstituut on ka avalik- 
õigusliku ülikooli ainus õppe
asutus, mis pakub õigustea- 
duslikku haridust Tallinnas. 
Õppekava on koostatud läh
tuvalt kaasaegsetest vajadus
test. Õppetöös osalevad ka 
tunnustatud praktikud. Tule
vikus pöörab instituut suure
mat tähelepanu rahvusvahe
lisele ja Euroopa Õigusele.

Mis erialasid saab õppida ja 
kus lõpetajad tööd saavad?

Instituudis saab õppida 
õigusteadust nii bakalaureu
se- kui ka magistriõppe raa
mes. Bakalaureuseõppe pu
hul on võimalik valida statsio
naarse või avatud ülikooli õp
pevormi vahel. Magistriõpe 
toimub praegu vaid statsio
naarses õppevormis. Akadee
milise juriidilise kõrgharidu
sega inimesed võivad leida 
tööd mitmesugustel ameti
kohtadel. Lõpetajad on asu
nud tööle advokaatide, proku

röride ja kohtunikena, riigi
ametnikena ning juristidena.

Kui palju üliõpilasi vastu 
võetakse?

Bakalaureuseõppesse on 
plaanis vastu võtta kuni 100 
üliõpilast nii statsionaarsesse 
kui ka avatud ülikooli õppe
vormi (kokku kuni 200). Ma
gistriõppes ei ole konkreetset 
piirarvu paika pandud ning 
vastuvõetavate üliõpilaste arv 
oleneb magistriõppesse kan
dideerijate tasemest. Reeglina 
võetakse üliõpilased vastu 
riigieelarvevälistele kohtade
le, kuigi näiteks õppeaastal 
2002/2003 oli TÜ Õigusinsti
tuudile eraldatud ka viis riigi
eelarvelist kohta bakalaureu
seõppes ning kolm riigieelar
velist kohta magistriõppes.

Millist tudengit ootate?
Ikka neid, kellel suurem 

huvi õigusteaduse vastu. Ba
kalaureuse üliõpilastelt oota
me häid tulemusi ajaloos, 
emakeele kirjandis ja võõrkee
les. Magistriõppesse asujatelt 
aga võimalikult häid tulemusi 
kogu eelneva bakalaureuse
õppe raames ning korraliku 
magistritöö kavandit.

Info: Kaarli pst 3, Tallinn 
tel ( 6) 271 888 

lawinst@lawinst.ee

mailto:arst@ut.ee
http://www.med.ut.ee
mailto:us@ut.ee
http://www.ut.ee/us
mailto:juura@ut.ee
http://www.iur.ut.ee
mailto:lawinst@lawinst.ee
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Filosoofiateaduskond
Vastab dekaan prof Birute 
Klaas.

Miks peaks õppima tulema 
just teie teaduskonda?

Ülikooli algaastatel, rootsi
aegses ülikoolis (1632-1710), 
omandasid kõik üliõpilased just 
filosoofiateaduskonnas kuue
aastase stuudiumi jooksul üldi
se akadeemilise hariduse ning 
seejärel jätkasid õpinguid teis
tes teaduskondades.

Tänaseks on välja kasvanud 
sügavalt humanitaarteaduste 
keskne teaduskond. Kõrvuti 
ajaloo, keelte ja kirjandusega 
tegeldakse ka kaunite kunstide 
õpetamise ning uurimisega.

Mis erialasid saab õppida ja 
kus lõpetajad tööd saavad?

Eesti ja soome-ugri kee
leteaduse eriala sisaldab viit 
iseseisvat distsipliini: eesti keel, 
soome keel ja kirjandus, ungari 
keel ja kiijandus, soome-ugri 
keeled, arvutuslingvistika.

Vene ja slaavi filoloogia 
osakonnas õpetatakse vene 
keelt, vene kirjandust ja slaavi 
filoloogiat.

Germaani-romaani filo
loogia osakond õpetab inglise, 
saksa, prantsuse, hispaania 
ning ka klassikalisi ja 
Skandinaaviamaade keeli.

Ajaloo erialal pakutakse 
spetsialiseerumiseks Eesti aja
lugu, üldajalugu, lähiajalugu, 
arheoloogiat, arhiivindust, et
noloogiat, kunstiajalugu.

Kirjanduse ja rahvaluule
Filosoofiateaduskonna 
dekaan prof Birute Klaas.

osakond õpetab eesti kirjan
dust, eesti ja võrdlevat rahva
luulet ja teatriteadust.

Filosoofia eriala valinud üli
õpilased saavad omandada sü
gavamaid teadmisi filosoofia 
ajaloo, praktilise filosoofia ja 
teadusfilosoofia vallas.

Pakutavad ained toetavad 
universaalse humanitaarhari
duse omandamist ega välista 
süvitsi minemist ühel alal. Üli
õpilasel on küllaltki suur vaba
dus isikliku õppekava koostami
sel.

Põhjalikumate erialaste tead
miste omandamiseks on baka
laureuseõppe järel võimalik 
õpinguid jätkata magistriõppes. 
Uute õppekavade alusel saab 
valida kas rohkem akadeemilise 
kallakuga või õpetajakoolituse 
magistriõppe.

Magistrikraad on tuleviku 
Eestis märk kõrghariduse täieli
ku omandamise kohta.

ELiga ühinemise eel ja järel 
leiavad endale kindlasti meele
pärast tööd erinevate keelte 
spetsialistid, kes on meie tea
duskonna juures läbi teinud tõl
kide ja tõlkijate koolituse, mille 
eduka lõpetamise järel saadak
se vastava eriala kutsemagist
riks.

Filosoofiateaduskonna lõpe
tanu on laiapõhjalise hariduse
ga spetsialist, keda on tööturul 
ootamas suur valik töökohti. Vi
listlased on leidnud tööd Õpeta
jate, muuseumi-ja kiijastustöö- 
tajate, kriitikute, teadlaste ja 
maalikunstnikena, aga ka aja

kirjanike, poliitikute, diplomaa
tide ja kirjanikena.

Kui palju üliõpilasi vastu võe
takse?

Teaduskond ootab väärilist 
täiendust nii riigieelarvest fi
nantseeritavatele kui ka eelar
vevälistele õppekohtadele -  
kokku 542 uut põhiõppe üliõpi
last.

Oleme planeerinud vastuvõt
tu ajaloo (80), kirjanduse ja 
rahvaluule (55), eesti ja soome- 
ugri keeleteaduse (130), sh 
eesti keele ja kultuuri suund 
muukeelsetele (62), filosoofia 
(35), maalikunsti (15), vene 
keele ja kirjanduse (55), inglise 
keele ja kirjanduse (50), roma
nistika (40), saksa keele ja kir
janduse (45) ja skandinaavia 
keelte ja kultuuri (rootsi keel) 
(17) ja klassikalise filoloogia 
(20) erialadele.

Millist tudengit ootate?
Filosoofiateaduskond on 

seadnud eesmärgiks arendada 
üliõpilase analüüsivõimet ning 
suutlikkust tunnetada maailma 
tervikuna.

Üliõpilane peab olema võime
line mõtestama humanitaar
seid väärtusi. Iseseisva, kriitili
se mõtlemisvõime arendamine 
on meie teaduskonna peamine 
eesmärk ja ülesanne.

Info: Lossi 3 -  224-229 
tel 375 341 
filos@ut.ee 

fl@ut.ee 
www.fl.ut.ee/

Bioloogia-geograafiateaduskonna dekaan prof Ain Heinaru.

Bioloogia-
geograafia-
teaduskond
Vastab dekaan prof Ain 
Heinaru.

Miks peaks õppima tulema 
just teie teaduskonda?

Oleme loodusteaduskond -  
seda nü klassikalises kui ka 
kaasaegses tähenduses ning 
meil on suurim loodusteadusli
ke erialade valik Eestis.

Loodusteaduslik haridus on 
traditsiooniliselt väga hea ja 
laiahaardeline haridus, mis või
maldab töötada märksa erine
vamatel töökohtadel kui diplo
mile kirjutatu. Eestis on tipp- 
kohtadel väga palju loodus
teadlasi. Seega leiab meie tea
duskonnast igaüks midagi ja 
ühtlasi võimaldame tuleviku
ühiskonnas edukalt läbi lüüa.

Mis erialasid saab Õppida ja 
kus lõpetajad tööd saavad?

Loodusteaduste valdkonnas 
toimub vastuvõtt kokku 6 eri 
õppekaval: bioloogia, geeni
tehnoloogia, geoloogia, 
geograafia, keskkonnateh
noloogia, ökoloogia ning 
bioloogilise mitmekesisuse 
kaitse.

Bioloogia Õppekava võimal- 
c^b magistriõppes spetsialisee
rumist 13 erialale: biokeemia ja 
biofüüsika, biotehnoloogia ja 
biomeditsiin, mikrobioloogia, 
geneetika ja molekulaarbioloo
gia, botaanika, taimeökoloogia, 
mükoloogia, hüdrobioloogia, 
zooloogia, rakendusökoloogia, 
arengubioloogia, ihtüoloogiaja 
kalandus või loomaökoloogia.

Geenitehnoloogia Õppeka
val õppides saab ettevalmistuse 
töötamiseks Eesti, ELi ning teis
te maade teadusasutuste ja bio
tehnoloogia firmades.

Geograafia õppekava või
maldab spetsialiseeruda geo- 
informaatikas ja kartograafias, 
inimgeograafias, loodusgeo
graafias ja maastikuökoloogias 
või regionaalplaneerimises.

Geoloogia õppekava või
maldab spetsialiseeruda n-ö 
klassikalises geoloogias, kus 
peamised suunad on 
petrograafia ja sedimentoloogia 
ning paleontoloogia. Teine eri
ala on rakendusgeoloogia, kus 
uue suunana on pandud alus 
keskkonnageoloogiale.

K esk k o n n a teh n o lo o g ia  
õppekava võimaldab spetsiali

seeruda järgmistele kitsamate
le erialadele: ökosüsteemide 
tehnoloogia, heitmete, mik- 
roobsete protsesside, keskkon
naseire tehnoloogia ning geo- 
või ökotehnoloogia. Koostöös 
füüsika-keemiateaduskonnaga 
koolitame keskkonnatehnoloo- 
ge lisaks veel kahel muul erialal.

Teaduskond avab uuel õppe
aastal 2 uut õppekava.

Ökoloogia ja looduse 
mitmekesisuse õppekava 
võimaldab spetsialiseeruda kol
mel erialal: maismaaökoloogia, 
veekogude ökoloogia ja loodus- 
kaitsebioloogia. Selliseid spet
sialiste vajab eelkõige loodus- 
kaitsesüsteem, aga ka kõrgkoo
lid ja teadusasutused, kus tihe
das rahvusvahelises koostöös 
arendatakse kaasaegseid uuri
misprojekte.

Vee ja mullateaduse õp
pekava võimaldab spetsialisee
ruda magistritasemel vee ja 
mullateaduse erialal. Vastavaid 
spetsialiste vajab eelkõige põl- 
lumajandussüsteem, aga ka 
kõik see, mis on seotud veeko
gudega.

Bioloogia õppekava alusel 
koolitame gümnaasiumi bio
loogiaõpetajaid.

Geograafia Õppekava alusel 
koolitame gümnaasiumi 
geograafiaõpetajaid.

Koostöös haridusteaduskon- 
naga jätkame põhikooli loo
dusteaduste õpetajate et
tevalmistamist.

Kui palju üliõpilasi vastu võe
takse?

Tasulisse õppesse võtab meie 
teaduskond vastu kõik soovijad 
juhul, kui nende riigieksamite 
punktide summa ületab vasta
val erialal ülikooli poolt määra
tud punktisumma.

Millist tudengit ootate?
Eeldame armastust looduse 

vastu. Kuna tehnoloogilisel 
arendustegevusel on meie tea
duskonnas samuti väga oluline 
osa (biotehnoloogia, geeniteh
noloogia, keskkonnatehnoloo
gia, biomaterjalide tehnoloogia 
jms), eeldame huvi tehnoloogi
lise arendustegevuse vastu.

Info: Vanemuise 46 
tel 375 820 

biogeo@ut.ee 
www.ut.ee/BG/

Matemaatika-
informaatikateaduskond
Vastab dekaan prof Mati 
Kilp.

Miks peaks õppima tulema 
just teie teaduskonda?

Teaduskond on koondanud 
endasse kolme lähedase täppis
teadusliku eriala -  matemaa
tika, matemaatilise statis
tika ja arvutiteaduse õpeta
mise, uurimistöö ja gümnaasiu
miõpetajate koolitamise. Nende 
kolme valdkonna tihedas koos
töös peitubki teaduskonna tu
gevus. Kõigile õpetatakse esi
mesel õppeaastal ühiseid baas- 
kursusi, mis annavad edaspidi 
võimaluse lugeda informaati
kutele ja infotehnoloogidele 
matemaatiliselt nõudlikke kur
susi. Teiselt poolt antakse kõigi
le matemaatikutele ja statisti
kutele programmeerimisoskus 
ning õpetatakse kaasaegseid 
arvutiteaduse aineid.

Mis erialasid saab õppida ja 
kus lõpetajad tööd saavad?

Bakalaureuseõppesse võta
me üliõpilasi vastu informaati
ka, infotehnoloogia, matemaati
ka ja matemaatilise statistika 
erialale.

Bakalaureuseõppe lõpetami
se järel on võimalik jätkata 
õpinguid magistritasemel peale 
nimetatud nelja eriala veel fi- 
nants- ja kindlustusmatemaati- 
ka magistriõppes ja kahel õpe
tajakoolituse erialal (gümnaa
siumi matemaatikaõpetaja, 
gümnaasiumi informaatika
õpetaja).

Nii informaatika kui ka 
infotehnoloogia bakalau
reuseõpe annavad peale üld
teadmiste matemaatikast ja 
füüsikast baasteadmised arvu
tite riist- ja tarkvarast ning 
kaasaegsetest infotöötluse

meetoditest.
Infotehnoloogia bakalau- 

reusestuudium on rakendusli- 
kuma suunitlusega ja selle lõ
petaja on ette valmistatud ka 
praktiliseks tööks IKT-valdkon- 
nas.

Informaatika bakalaureu
seõpe on teoreetilisema kalla
kuga, võimaldades spetsialisee
rumist kitsamatele erialadele 
(näiteks teoreetiline informaa
tika või tarkvarasüsteemid).

Magistriõppes saadud hari
dus võimaldab edukalt tegelda 
nii arvutiteaduse teoreetiliste 
probleemide uurimise kui ka 
arvutite rakendamisega prakti
liste ülesannete lahendamisel, 
näiteks krüptoloogias, keele
tehnoloogias, arvutigraafikas 
jne.

Matemaatika bakalaureu
seõpe on esimene etapp aka
deemilise matemaatilise hari
duse omandamisel, enamasti 
jätkab selle lõpetaja õpinguid 
magistritasemel.

Magistriõppe eesmärk on 
anda tugev teoreetiline baas ja 
praktilised oskused matemaati
liste meetodite rakendamiseks 
mitmesugustes eluvaldkonda
des. Lõpetajad leiavad raken
dust kõrgkoolides ja teadusasu
tustes, samuti spetsialistidena 
tööstusettevõtetes ja firmades.

Matemaatilise statistika 
erialal kulgeb bakalaureuseõpe 
esimesed kolm semestrit koos 
matemaatika eriala tudengite
ga, seejärel süvenetakse statis
tika ja tõenäosusteooria aine
tesse.

Stuudiumi loomulik jätk on 
magistriõpe samal erialal või fi
nants- ja kindlustusmatemaati- 
kas, kuid saadud teadmised lu
bavad asuda tööle ka andme
töötluse alal.

Matemaatika-informaatikateaduskonna dekaan prof 
Mati Kilp.

Magistriõppe lõpetanud leia
vad tööd riigi statistikaameti 
asutustes, kindlustusseltsides, 
teadus- ja riigiasutustes, aga ka 
erafirmades.

Kui palju üliõpilasi vastu võe
takse?

Üliõpilaskandidaatide pinge
rida moodustatakse kolme riigi
eksami tulemuste põhjal. Mate
maatika (maksimaalselt 20 
punkti), emakeele kiijand (10) 
ja võõrkeel (10). Matemaatika- 
informaatikateaduskonna üli- 
õpilasteks võivad ennast lugeda

kõik need, kelle punktisumma 
on vähemalt 16. Kõigil tublidel 
noortel inimestel, kes ei mahu 
riigi poolt tasustatavatele koh
tadele, on võimalus õppida 
riigieelarvevälistel Õppekohta
del.

Millist tudengit ootate?
Ootame õppima tublisid noo

ri, kes ei karda matemaatikat ja 
kel on huvi arvutite vastu.

Info: J. Liivi 2 
tel 375 860 

math@ut.ee 
www.math.ut.ee

mailto:filos@ut.ee
mailto:fl@ut.ee
http://www.fl.ut.ee/
mailto:biogeo@ut.ee
http://www.ut.ee/BG/
mailto:math@ut.ee
http://www.math.ut.ee
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Füüsika-keemiateaduskond
Vastab dekaan prof Jaak 
Järv.

Miks peaks Õppima tulema 
just teie teaduskonda?

Üha selgemaks saab tuleviku
ühiskonna võib-olla ehmatav 
struktuur: valdav osa (95% või 
isegi 99% inimkonnast) ei saa 
mitte midagi aru sellest, miks ja 
kuidas funktsioneerib ümbrit
sev kõrgtehnoloogial põhinev 
maailm (arvutid, side, tööstu
ses ja kodus kasutatavad masi
nad, kuidas saadakse vajalikke 
mateijale ja aineid).

Sellest pole muidugi midagi 
halba, kuni neid seadmeid käi
vitav nupp on punaseks värvi
tud ja hästi märgatav ning vaja
likud materjalid ja ained (näi
teks ravimid) on laost saada. 
Kui aga neid seadmeid on vaja 
hooldada või uusi tehnoloogiaid 
ja materjale luua, siis selleks on 
suuteline ainult tulevikuühis
konna väiksem osa (võib-olla 
5%, aga võib-olla 1% inimkon
nast) . Kuna nende töö vilja soo
vivad kasutada kõik, tuleb mit
teteadjatel asjatundjatele kas 
otseselt või kaudselt ka väärilist 
tasu maksta. Meie teaduskon
nast saadav haridus garantee
rib tulevikus kindla kuulumise 
nimetatud privilegeeritud vä
hemuse hulka.

Nii füüsika kui keemia õpeta
misel on Tartu Ülikoolis kuul
susrikas minevik. Meilt on näi
teks sirgunud palju maailma
mainega keemikuid. Ainus Ees
tist pärinev Nobeli preemia lau
reaat Wilhelm Ostwald on lõpe
tanud Tartu Ülikooli ja töötanud 
siin aastaid õppejõuna. Ka täna
päeval on ülikooli keemikute 
hulgas arvukalt rahvusvahelise 
tunnustuse pälvmud teadlasi.

Mis erialasid saab õppida ja 
kus lõpetajad tööd saavad?

Bakalaureuseõppes toimub 
vastuvõtt füüsika, keemia,

Füüsika-keemiateaduskonna dekaan prof Jaak Järv.

materjaliteaduse, keskkon
natehnoloogia ja infoteh
noloogia erialadele. Ma
gistriõppes on võimalik va
lida infotehnoloogia, kesk
konnatehnoloogia, mater
jalitehnoloogia, fundamen- 
taalfüüsika, rakendusfüü- 
sika, füüsikaõpetaja, kee
mia, rakenduskeemia ja 
keemiaõpetaja eriala vahel. 
Magistriõppes toimub spetsiali
seerumine ja eriala täpsem ni
mekiri haarab valdkonnad teo
reetilisest füüsikast ja keemiast 
kuni rakendusfüüsika ja bio
keemiani. Lisaks loomulikult

info-ja keskkonnatehnoloogiad 
ning materjaliteaduse erinevad 
valdkonnad.

Lõpetajad leiavad tööd ühis
konnale vajalikes tugiteenistus- 
tes (kvaliteedikontroll, sertifit
seerimine, meditsiinitehniline 
teenindus haiglates), analüüsi- 
laborites (tarbija-, tervise- ja 
keskkonnakaitse), toiduainete
tööstuses, energeetikas. Suure 
osa lõpetajatest võtavad endi
selt tööle arvuti- ja telekommu
nikatsioonifirmad ning bioteh- 
noloogiaettevõtted. Üha roh
kem vajab neid ka Eestis arenev 
elektroonika-ja keemiatööstus.

Endiselt on puudus füüsika- ja 
keemiaõpetajatest. Meilt saada
va hariduse eeliseks tehnika- 
kõrgkoolides pakutava ees on 
kindlasti fundamentaalsus ja 
põhinemine teadusele, mis ta
gab süvatasemel toimuvate 
protsesside olemuse parema 
mõistmise. See annab lõpetaja
tele võimaluse tehnoloogiliste 
uuendustega kiiresti kohaneda 
ja neid uuendusi ise luua.

Kui palju üliõpüasi vastu võe
takse?

Riiklikult finantseeritavaid 
õppekohti avati eelmisel suvel 
füüsikas 34, keemias 25, ma
terjaliteaduses 24, keskkonna
tehnoloogias 18 ja infotehno
loogias 25. Tõenäoliselt on need 
arvud ligikaudu samad ka sel 
aastal. Tasuline Õppekoht on 
aga garanteeritud kõigile, kelle 
riigieksamihinnete põhjal moo
dustuv punktisumma on vähe
masti 18 (füüsikas, keemias ja 
materjaliteaduses), 16 (info
tehnoloogias) või 17 (keskkon
natehnoloogias).

Millist tudengit ootate?
Ootame eelkõige neid noori, 

kes suudavad loogiliselt mõelda 
ja faktidest õigeid järeldusi 
teha. Erinevalt paljudest teis
test kõrgkoolidest ja erialadest 
pakume ka võimalust neid fakte 
ise eksperimentaalselt kontrol
lida. Füüsika-keemiateadus- 
lcond on parim valik neile, kes 
soovivad saada usaldusväär
seid teadmisi meie rnaaüma toi
memehhanismide kohta ning 
on samas ka huvitatud nende 
teadmiste rakendamisest tea
duse ja kaasaegsete tehnoloo
giate arendamisel. Seega selge 
mõistus, osavad käed ja tahtmi
ne ennast harida!

Info: Tähe 4-101 
tel 375 520 

fktead@ut.ee 
www.physic.ut.ee/fk

Kehakultuuriteaduskond
Vastab dekaan prof Vahur 
Ööpik.

Miks peaks õppima tulema 
just teie teaduskonda?

Oscar Wilde on öelnud, et 
neil, kes vaimu ja keha lahutada 
tahavad, ei ole kumbagi. Tervis 
ning selle säilitamine ja paran
damine spordiharrastuse ja lii- 
kumisharjumuste kujundamise 
kaudu omandavad tänapäeva 
inimeste jaoks järjest suurema 
tähtsuse. Kehakultuuriteadus
konnas õppides saadakse pari
matele Euroopa eeskujudele 
toetuv haridus kehalise kasva
tuse ja spordi või füsioteraapia 
alal.

Pakutavad ained soodusta
vad laiapõhjalise interdistsipli
naarse hariduse omandamist, 
mis annab hea konkurentsivõi
me tööturul ka muudes lähe
dastes valdkondades.

Kehakultuuriteaduskond on 
ainus koht Eestis, kus spordi- 
teaduste koolitust antakse aka
deemilise hariduse kõigil ast
metel, kaasa arvatud doktori
õppes. Õppetöö korraldus toe
tab universitase ideed -  tehak
se tihedat koostööd teiste tea
duskondadega, eelkõige arsti-, 
sotsiaai- ja majandusteadus
konnaga.

Viimastel aastatel on jõudsas
ti edenenud koostöösuhted 
mitmete välisülikoolide analoo
giliste teaduskondadega. See 
on avardanud ettevõtlikumate 
ja oma erialast sügavuti huvitu
nud üliõpilaste võimalusi läbida 
osa stuudiumist või lihtsalt

lisandub võimalus töötada ke
halise kasvatuse ja terviseõpe
tuse õpetajana.

Treenerikoolituse raames 
on magistritasemel võimalik 
spetsialiseerumiseks valida 20 
eri spordiala vahel.

Füsioteraapia eriala lõpe
tanud leiavad tööd füsiotera- 
peudina raviasutustes, aga ka 
erinevates spordiorganisatsioo
nides. Magistriõppes spetsiali
seerutakse laste, täiskasvanute, 
vanemaealiste või spordi 
füsioteraapiale.

Kui palju üliõpüasi vastu võe
takse?

Statsionaarses Õppes võeti 
2002/2003. õppeaastal baka
laureuseõppesse vastu üle 100 
tudengi, neist riigieelarvelistele 
õppekohtadele vastavalt 46 ke
halise kasvatuse ja spordi ning 
15 füsioteraapia erialale, üle
jäänud riigieelarvevälistele õp
pekohtadele. 2003/2004. õp
peaasta riigitellimust ei ole veel 
teada, vastuvõtu piirarv jääb 
samaks, mis 2002. aastal.

Millist tudengit ootate?
Õppima ootame võimekaid ja 

teotaht elisi, kehalisest kasvatu
sest, spordist ja/või füsioteraa- 
piast sügavuti huvitunud noori 
inimesi, eriti neid, kellel aka
deemilisele võimekusele lisan
dub isildik sportimishuvi ja -ko
gemus.

Info: Jakobi 5-205 
tel 375 360, 375 361 

kkdek@ut.ee, kk@ut.ee 
www.ut.ee/KK/

Majandusteaduskonna dekaan prof Jüri Sepp.

Majandus
teaduskond
Vastab dekaan prof Jüri 
Sepp.

Miks peaks õppima tulema 
just teie teaduskonda?

Majandusteaduskonna vilist
lased juhivad Eesti riiki. Nii 
praegune peaminister kui ka 
Eesti Panga president on meie 
lõpetajad. Peaminister Siim Kal
las on ka teaduskonna vilistlas
te ühingu Hermes esimees ja 
meie külalisprofessor. Prof 
Mart Sõrg juhib Eesti Panga 
Nõukogu. Viimastel aastatel toi
munud kaadrivahetus paljudes 
majandusega seotud riigiameti
tes on andnud sealgi juhtohjad 
meie diplomiga noortele.

Märkimisväärne on üliõpilas
te roll teaduskonnas. Neil on 
kaalukas sõna kõigis otsustus
kogudes. Agaralt tegutseb 
AIESEC. Taastati Eesti Majan
dusteaduse Selts, mille tege
vust tuleb korraldada allakirju
tanul. Uudiste loetelu võiks 
veelgi jätkata, kuid selge on üks
-  teaduskonna elus ei saa aka
deemilisest rahust veel niipea 
rääkida.

Ettevõtluses on meie lõpeta
jad tuntud tugevate spetsialisti
dena. Seega on lõpetamisjärg
sed karjäärivõimalused ja tege- 
vusampluaa väga avarad.

Majandusteadus on üks põ
nev asi. Mõnele võib ehk tundu
da kuivavõitu rehkendamisena, 
aga kui mõelda näiteks turun
duse ja organisatsioonikultuuri 
teemadele? Eriti just praeguses 
valimisjärgses Õhkkonnas on 
iseenesestmõistetav, et uuri
misobjektiks ei ole siin üksnes 
ettevõtlus.

Ja üldse pole majandustea
dus mitte niivõrd teadus ma
jandusest, kuivõrd teadus rat
sionaalsest otsustamisest ja käi
tumisest nii majanduses, poliiti
kas kui ka suvalises muus elu
valdkonnas. Kas pole ahvatlev 
seda tundma õppida?

Mis erialasid saab Õppida ja 
kus lõpetajad tööd saavad?

Et rõhutada Tartu Ülikoolis 
pakutava majandushariduse 
teaduspõhisust, on bakalaureu- 
seaste koondatud (seda ka 
kaugõppes) ühte majandus
teaduse õppekavasse. Siiski 
on juba siin võimalik kolmandal

aastal süvendatult õppida ühte 
kolmest erialamoodulist: ma
jandusteooriat, rahandust 
ja arvestust või juhtimist ja 
turundust, mis peaks võimal
dama ligipääsu tööturule.

Igaüks võib kolmekaupa 
kombineerida kuut eriainet: 
majanduse modelleerimine, 
majanduspoliitika, rahandus, 
majandusarvestus, turundus, 
rahvusvaheline juhtimine. Li
saks on meie sortimendis veel 
kaks magistrikava, mida paku
takse avatud ülikoolis: ärijuhti
mine ning ettevõtlus ja tehno- 
loogiajuhtimine, mida saab õp
pida ka teise kõrgharidusena.

Koos Hollandi spetsialistide
ga valmistasime ette uue ma
gistrikava ettevõtluse ja tehno- 
loogiajuhtimise erialal. Jätkub 
koopereerumine õppekavade 
täitmisel Saksamaa kõrgkooli
dega. Ka Eestis tegutseme laial 
rindel -  Pärnus, Narvas ja eel
misest aastast ka Tallinnas. Vii
masel juhul võtsime Pangalii
dult üle finantssektori kaugkoo
lituse.

Kui palju üliõpüasi vastu võe
takse?

Bakalaureuseõppesse võe
takse vastu kõik soovijad, kel on 
riigieksamitega kogutud vähe
malt 15 punkti 40st. Arvesse 
lähevad matemaatika (kuni 20 
punkti), võõrkeel ja kirjand 
(mõlemad 10). Samas tuleb 
muidugi osal soovijatest õppe
kulud ise katta, sest riigi arvel 
saame koolitada viimastel aas
tatel vaid 50-60 üliõpüast. Eel
misel aastal alustas oma õpin
guid meie statsionaaris kokku 
ca 150 noort, kellele lisandus 
veel ligi 100 kaugõppes.

Millist tudengit ootate?
Ootame tudengeid, kes taha

vad oma saatust ise kujundada 
ning tunnevad huvi elu pealis
pinna vaiju jäävate süvateguri- 
te ja seaduspärasuste vastu. 
Teaduskonna Õppekavad paku
vad omalt poolt nii mitmekesi
seid valikuvõimalusi, et see 
peaks rahuldama üsnagi erine
vate huvide ja võimetega noori.

Info: Narva mnt. 4-A315 
tel 376 310 

majandus@ut.ee 
www.mtk.ut.ee

Kehakultuuriteaduskonna dekaan prof Vahur Ööpik.

täiendada end välismaal.

Mis erialasid saab õppida ja 
kus lõpetajad tÖÖd saavad?

Kehalise kasvatuse ja 
spordi eriala bakalaureuseõp

pe lõpetanud leiavad raken
dust treeneri või spordijuhina. 
Suurem osa neist jäti<ab magist
riõppes, kus toimub edasine 
spetsialiseerumine ning siis on 
töövõimalused veel avaramad:

mailto:fktead@ut.ee
http://www.physic.ut.ee/fk
mailto:kkdek@ut.ee
mailto:kk@ut.ee
http://www.ut.ee/KK/
mailto:majandus@ut.ee
http://www.mtk.ut.ee
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Sotsiaalteaduskond
Vastab dekaan prof Jaanus 
Harro.

Miks peaks õppima tulema 
just teie teaduskonda?

Püüame korraldada õpet, 
mis ühtaegu annaks parimad 
ametioskused ja oleks sügavuti 
teaduspõhine.

Teaduskonnas õpetavad mit
med Eesti tunnustatuimad sot
siaalküsimuste eksperdid 
(Marju Lauristin, Dagmar Kut
sar, Tiina Randma-Liiv) ning 
parimad sotsiaal-, käitumis- ja 
kultuuriteadlased (Jüri Allik, 
Talis Bachmann, Wolfgang 
Drechsler, Kalevi Kull, Rein Taa
gepera, Peeter Torop, Peeter 
Tulviste, Airi Värnikjt).

Sotsiaalteaduskond on orien
teeritud ühiskondlikele prot
sessidele ning on väga inter
distsiplinaarne. Üliõpilased 
koostavad siin lõputöid nii riiki
de poliitiliste süsteemide ana
lüüsimise kui ka rottide sot
siaalset käitumist juhtivate 
neurokeemiliste protsesside 
mõõtmise alusel.

Interdistsiplinaarsust lisab 
administratiivselt sotsiaaltea
duskonnaga seotud ning mit
meid TÜ sotsiaal-, arsti- ja keha
kultuuriteaduskonna ning Eks
perimentaalse ja Kliinilise Me
ditsiini Instituudi ja Suitsido- 
loogia Instituudi uurimisrühmi 
ühendav Eesti Käitumis- ja Ter
viseteaduste Keskus, üks Soo
me TA poolt soovitatud Eesti 
teaduse tippkeskustest. Kuigi 
teaduskond peab prioriteediks 
Euroopa teadusülikoolile koha
se teadustöö väljaarendamist, 
pööratakse palju tähelepanu 
rakendusküsimustele. Sotsiaal
teaduskonna õppejõud osale
vad koos praktikutega ka Eesti 
igapäevaprobleemide lahenda
misel. HIV/AIDSi vastase võit
luse hoogustumine sai möödu
nud aastal suuresti alguse sot
sioloogiaprofessor Mikk Titma 
analüütilisest kirjast peaminist
rile.

Mis erialasid saab õppida ja 
kus lõpetajad tööd saavad?

Üliõpilasi võetakse vastu viie-

Sotsiaalteaduskonna de
kaan prof Jaanus Harro.

le erialale: ajakirjandus ja suh
tekorraldus, psühholoogia, rii
giteadused, semiootika ja kult
uroloogia, sotsioloogia, sotsiaal
töö ja sotsiaalpoliitika.

Ajakirjanduse ja kommuni
katsiooni osakonna erialakatse 
koosneb kahest osast: kirjalik 
(11. juulil) ja vestlus (13.-15. 
juulil). Avaldatud tööde esita
mine on soovitatav, mitte ko
hustuslik.

Ajakiijanduse ja suhte
korralduse bakalaureuseast
me lõpetanust võiks saada re
porter, pressiesindaja, suhte
korraldaja, pärast magistriast
me läbimist toimetaja meedia
organisatsioonis, meediauurija, 
-kriitik, ettevõtte kommuni- 
katsioonistrateegia juht; poliitik 
jne.

Psühholoogia eriala lõpe
tanud asuvad tööle erinevates 
ametites; erialane töö on või

malik eelkõige pärast magistri
astme lõpetamist, töö seoses 
inimsuhete korraldamisega, 
inimeste valikuga, nõustamise
ga (koolides, raviasutustes, 
omavalitsustes, reklaami- või 
koolitusfirmades jms).

Rügiteaduste eriala annab 
laiapõhjalise sotsiaalteadusliku 
alushariduse koos olulisemate 
teadmistega riigiteadustest. Pä
rast 3-aastast bakalaureuse
õpet on võimalik jätkata spet
siaalset haridust magistran
tuuris ning leida erialale vastav 
töö riigiteenistuses, kohalikus 
omavalitsuses, välissuhtluses, 
diplomaatias jms.

Semiootika ja kulturo
loogia eriala praktiliseks väl
jundiks on kultuurianalüüs kõi
ge laiemas tähenduses.

Sotsioloogia, sotsiaaltöö 
ja sotsiaalpoliitika erialalt 
tulevad sotsioloogid ja sotsiaal
töötajad. Tööle asutakse väga 
erinevatele kohtadele nii riigi
ametis kui ettevõtluses.

Kui palju üliõpilasi vastu võe
takse?

Riigieelarveliste kohtade arv 
ei ole veel kindlaks määratud. 
Riigieelarvevälistele kohtadele 
vastuvõtul piirarve ei ole.

Millist tudengit ootate?
Ootame tudengeid, kes on 

huvitatud inimese ja ühiskon
naga seotud probleemidest -  nii 
neid, kes on huvitatud inimese 
tunnetusvõime uurimisest kui 
ka neid, kes tahavad teada saa
da, milliseid märgisüsteeme 
kultuuris kasutatakse. Praktili
sema meelega inimesed leiavad 
siin meelepärase eriala sotsio
loogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpo
liitika probleemidele pühendu
des. Samuti on meile oodatud 
inimesed, kes näeksid oma tule
vikku keset poliitilise ja avaliku 
elu sündmusi. Seega ootame 
mitmekesiste huvidega ning 
loomulikult tugeva töö- ja õpi- 
tahtega inimesi.

Info: Tiigi 78 
tel 375 957 

so@ut.ee 
www.ut.ee/SO

Kus TÜ üliõpilane elada saab?
K risti K uningas
MTÜ Tartu Üliõpilasküla 
administratiivjuht

Üliõpilaste majutamisega 
tegeleb MTÜ Tartu Üliõpilas
küla, mis haldab Tartu Üli
koolile kuuluvaid üliõpilas- 
elamuid.

Õppeaastal 2003/2004 on 
meil võimalik tudengeid maju
tada seitsmesse majja. Enamik 
üliõpüaselamutest asub kesk
linnas õppehoonete ning raa
matukogu läheduses. Kõikides 
majades on Intemeti-ühendus, 
paljudes ka üldkasutatav pesu
masin ja -kuivati.

Sisseastumiseksamite ajal on 
tudengikandidaatidel juulis 
võimalik üliõpilaselamutes 
ööbida. Sisseastujad majutatak- 
se peamiselt Narva mnt 27, kus 
üks öö maksab 75 krooni. Reno
veeritud üliõpilaselamus (Raa
tuse 22 ja Pepleri 14) maksab 
üks öö 175 krooni. Hinna sees 
on voodivarustus. Teenuse ka
sutajal tuleb maksta ühekordne 
tagatisraha 50 kr, mis makstak
se tagasi.

Kui soovid eksamiperioodiks 
majutust Narva mnt 27 üliõpi- 
laselamusse, saad koha eelne
valt broneerida tel 420 161 või 
minna kohe majja. Raatuse 22 
ja Pepleri 14 majutuskohad tu
leb eelnevalt kindlasti broneeri
da majutusosakonnas Vallikraa-

Tiigi 14 üliõpilaselamu köök.
vi 25 tööpäeviti 9-12 ja 13-16, 
tel 420 676.

Kuna eelmise aasta septemb
ris valmis uus üliõpilaselamu 
Raatuse 22 ja selle aasta sügi
seks lõpeb Narva mnt 25 üliõpi
laselamu renoveerimine, on üli
õpilaskülal uueks õppeaastaks 
pakkuda rohkem majutuskohti 
kui varasematel aastatel.

Selleks, et õpingute ajaks üli- 
õpilaselamusse elama asuda, 
tuleb esitada avaldus üliõpilas
küla majutusosakonnale. Sisse
astujatelt hakkame avaldusi 
vastu võtma alates 28. juulist, 
pärast seda, kui Tartu Ülikool 
on avaldanud sissesaanute ni- 
mekiijad. Avalduse toomiseks 
ei pea tingimata Tartusse sõit
ma: ankeedi võid meie kodule
helt välja trükkida ja saata üli

õpilasküla majutusosakonda 
posti teel (Vallikraavi 25, Tartu
51 003) või faksiga (07 420 
383). Pärast avalduse saatmist 
võta kindlasti ühendust üliõpi
lasküla majutusosakonnaga, et 
teada saada avalduse 
number. Avaldused on aluseks 
vabade kohtade jagamisel.

Kuna üliõpilasküla pakuta
vad toad on erinevates majades 
ja erineva suurusega, erinevad 
ka kohtade hinnad. Toa üür 
koosneb toa kindlaksmääratud 
hinnast ja kommunaal-makse- 
test. Aasta keskmine ühe koha 
hind koos kommunaalmaksu- 
dega on uues ja renoveeritud 
majades 1100 krooni, vanades 
majades 500 krooni kuus.

Täpsem info: kyla@ut.ee või 
www.kyla.ee.

Haridusteaduskond
Vastab dekaan prof Toomas 
Tenno.

Miks peaks õppima tulema 
just teie teaduskonda?

Meie erialad on suunatud 
neile, kes on huvitatud õpetaja
kutse omandamisest. Teadus
konna õpetajakoolituse õppe
kavad on suunatud erinevate 
kooliastmete õpetajate etteval
mistamisele alates lasteaiast 
kuni põhikooli lõpuni. Muusika
õpetajaid valmistatakse ette ka 
gümnaasiumis õpetamiseks. 
Haridusteaduskonnast tulevad 
õpetajad, kes on võimelised 
arendama lastes loovust, otsus
tusvõimet ja suhtlemisoskust, 
andes üliõpilasele vajaliku aine
alase ettevalmistuse integrat
sioonis teiste ainetega ja kujun
dades õpioskused kogu eluks.

Mis erialasid saab õppida ja 
kus lõpetajad tööd saavad?

Haridusteaduse bakalau- 
reuseõppekavade eesmärk on 
valmistada ette põhikooli mit
me aine õpetaja magistriastme 
õppekavale pürgijaid, andes nii 
ainealase (humanitaar-, reaal- 
või loodusteaduslikes ainetes) 
kui üldkasvafusteadusliku ja 
psühholoogiaalase ettevalmis
tuse. Bakalaureuseastme lõpe
tajad võivad jätkata õpinguid ka 
kasvatusteaduse magistriõp
pes. Põhikooli mitme aine Õpe
taja magistriõppekava valmis
tab ette õpetajaid, kes suudak
sid integreeritult õpetada vä
hemalt kolme ainet põhikoolis.

Eripedagoogika sobib pe
dagoogi- ja suhtlemiskalduvus- 
tega noortele, kes on valmis pü
henduma tööle erivajaduste, 
puuete ja õpiraskustega laste, 
nende vanemate ja puuetega 
täiskasvanutega. Eriala lõpeta
nud töötavad edukalt tavakooli
des, õpiraskuste ja erivajadus
tega laste koolides, väikelaste ja 
koolieelikute asutustes, poliklii
nikutes, raviasutustes, krimi
naalhoolduses, rehabiliteeri- 
miskeskustes, haridusjuhtide
na. Bakalaureuseõpingud (3 a) 
annavad baasteadmised eripe
dagoogikast, magistriÕpingud 
(2 a) võimaldavad keskenduda 
õpiraskuste ja käitumishälvete 
pedagoogikale või logopeediale.

Pedagoogika magistriõpe 
on mõeldud neile, kel on baka
laureusekraad ja õpetajakutse 
või sellele vastav kasvatustea- 
dustealane haridus, et anda 
teadmisi ja oskusi iseseisvaks 
uurimistööks kasvatusteaduste 
valdkonnas ja tööks õppejõuna. 
Pedagoogika magistriõpe annab 
teoreetilise ja metodoloogilise 
ettevalmistuse, et osata teha

Haridusteaduskonna dekaan prof Toomas Tenno.

haridusteoreetilisi ja kasvatus
teaduslikke uurimusi ning saa
da teavet kasvatusliku ja õpe- 
tusliku tegevuse ja ideede 
arengu kohta eri vanuses ja elu
sfäärides nii kaasajal kui ka mi
nevikus.

Avatud ülikoolis on tööta
vatel õpetajatel võimalik oman
dada eripedagoogi, klassiõpeta
ja, alushariduse pedagoogi ja 
põhikooli loodusteaduslike 
ainete õpetaja eriala. Lisaks 
nendele võetakse avatud üli
koolis vastu kutseõpetaja ja 
tehnikavaldkonna õpetaja 
erialale ning koolikorral
duse magistriõppesse. 
Avatud ülikoolis õpetatavate 
erialade puhul on põhirõhk ise
seisval tööl, loengud ja semina
rid toimuvad sessioonid kord 
kuus.

Kui palju üliõpilasi vastu võe
takse?

Statsionaarsesse õppesse 
oleme planeerinud võtta vastu 
300 üliõpilase ringis ja teist nii
sama palju avatud ülikooli. Riik
lik koolitustellimus ehk tasuta 
õppekohtade hulk ei ole veel 
selgunud.

Millist tudengit ootate?
Ootame üliõpilast, kes on ot

sustanud valida väga vajali
ku, huvitava ja vastutusrikka 
õpetajaameti, kes on motiveeri
tud elukestvaks hariduse 
omandamiseks.

Loodame, et meie lõpetajad 
on valmis muutma Õpetamis-ja 
õppimismeetodeid tuupimis- 
kesksuselt kõiki õpilasi arenda
vale arusaamisega õppimisele, 
et täita õpetaja kui õpikeskkon
na kujundaja rolli.

Info: Salme 1a 
tel 343 542 

haridus@ut.ee 
www.ttc.ee/

Õpetajate seminar
Õpetajate seminari õppekavad 
on suunatud erinevate kooliast
mete õpetajate koolitamisele.

Koolieelse lasteasutuse 
õpetaja bakalaureuseõppeka- 
va eesmärk on valmistada ette 
professionaalsete oskuste ja 
mitmekülgsete teadmistega 
koolieelse lasteasutuse õpeta
jaid. Lõpetanud leiavad tööd 
lasteaia õpetajana.

Klassiõpetaja õppekava 
alusel omandatakse teadmised 
ja oskused tööks esimeste kuni 
kuuendate klasside, sh kerge
mate õpiraskustega õpilastega. 
Lõpetanud leiavad tööd klassi
õpetajatena, samuti alg- või põ
hikooli õpetajana omandatud li
saerialal.

Klassiõpetaja vene õppe
keelega koolis õppekava ees
märk on valmistada mitte-eesti 
õppekeelega koolidele klassi
õpetajaid, kes õpetaksid eesti
keelseid aineid. Lõpetanud leia
vad tööd mitte-eesti õppekeele
ga koolides klassiõpetajatena 
põhikooli tasemel, samuti või
vad nad töötada alg-ja põhikoo
li õpetajana omandatud lisaeri
alal.

Muusikaõpetaja õppekava 
eesmärk on kutsealaste oskuste 
ja mitmekülgsete üldharidusli
ke teadmistega muusikaõpeta
jate ettevalmistamine. Õppeka
vale kandideerijal on nõutav 
muusikaline ettevalmistus. Lõ
petanud leiavad tööd muusika
õpetajatena koolieelsetest las
teasutustest gümnaasiumini, 
harrastuskooride ja orkestrite 
juhina, samuti õpetajana lisa
erialal.

Klassiõpetaja, klassiõpetaja 
vene õppekeelega koolis ja 
muusikaõpetaja õppekaval on 
õppeaeg 5 aastat, lõpetajad 
saavad magistrihariduse.

L A H T I S T E  U S T E  P A E V A D  T A R T U  Ü L I K O O L I S

18. märtsil Tartus
10.15-10.55 USUTEADUSKOND -  TÜ peahoone, Ülikooli 18 (aula)
11.05-11.50 FILOSOOFIATEADUSKOND -  TÜ peahoone, Ülikooli 18 (aula)
12-12.45 HARIDUSTEADUSKOND/ÕPETAJATE SEMINAR -  Salme la  (aula)
12-12.45 TÜRI KOLLEDŽ -  TÜ peahoone, Ülikooli 18 (aula)
13-13.45 MAJANDUSTEADUSKOND -  TÜ peahoone, Ülikooli 18 (aula)
14-14.45 ÕIGUSTEADUSKOND -  TÜ peahoone, Ülikooli 18 (aula)
15-15.45 SOTSIAALTEADUSKOND-TÜ peahoone, Ülikooli 18 (aula)

19. märtsil Tartus
10-10.45 FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND -  TÜ peahoone, Ülikooli 18 (aula)
11-11.45 MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND -  TÜ peahoone, Ülikooli 18 (aula)
12-12.45 KEHAKULTUURITEADUSKOND -  TÜ peahoone, Ülikooli 18 (aula)
13-13.45 BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND -  TÜ peahoone, Ülikooli 18 (aula)
14-14.45 ARSTITEADUSKOND -  TÜ peahoone, Ülikooli 18 (aula)

20. märtsil Türil
14 TÜRI KOLLEDŽ -  Viljandi 13b

27. märtsil Narvas
15 NARVA KOLLEDŽ -  Kerese 14

26. märtsil Tallinnas
14-17 ÕIGUSINSTITUUT -  Kaarli pst 3

28. märtsil Pärnus
11 PÄRNU KOLLEDŽ -  Ringi 35

18. ja 19. märtsil Tartus
TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU -  
Struve 1
Infotunnid ja ekskursioonid kell 11,13,15. 
Info: tel 375 625, www.ut.ee

mailto:so@ut.ee
http://www.ut.ee/SO
mailto:kyla@ut.ee
http://www.kyla.ee
mailto:haridus@ut.ee
http://www.ttc.ee/
http://www.ut.ee
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TÜ Pärnu 
Kolledž

e •

Tartu Ülikool hindab õpetamist ja ainekursusi
K ersti Kõiv
Tü õppeosakonna spetsialist

Sügisel toimunud küsitlus an
dis esmakordselt võimaluse 
hinnata ka uute õppekavade 
alusmoodulite ainekursusi (nt 
ainekursuse huvitavus, raskus
aste ja tulemuslikkus).

Kuidas hindavad sotsiaal- ja

täppisteaduste valdkonna üli
õpilased alusmoodulite aine
kursusi? Kui ülikoolis tervikuna 
hindas 76% vastanutest huvi 
ainekursuste vastu suureks või 
pigem suureks, siis täppistea
duste valdkonna üliõpilastest 
oli sellisel arvamusel 60% ja 
sotsiaalteaduste valdkonna üli
õpilastest 74%.

Üsna suured erinevused ilm
nevad aine raskusastme hinda
misel: kui ülikoolis tervikuna 
hindas 26% küsitlusele vasta
nutest ainet raskeks või väga 
raskeks, siis sotsiaalteaduste 
valdkonna üliõpilastest oli selli
sel arvamusel 34% ja täppistea
duste valdkonna üliõpilastest 
ligi pooled.

Üliõpilastelt tulnud tagasisi
de näitab, et alusmooduli ained 
valmistavad paljudele raskusi.

Kokkuvõttes hindas ligikau
du 90% kõigist vastanutest 
ainekursusel osalemist tule
muslikuks või pigem tulemusli
kuks, samal arvamusel oli 88% 
sotsiaal- ja 79% täppisteaduste 
valdkonna üliõpilastest.

Vastab direktor Garri Raag
maa.

Miks peaks õppima tulema 
just Pärnu kolledžisse?

TÜ vanima kolledžina annab 
Pärnu kolledž kõrgharidust ala
tes 1996. aastast.

Kuue õppeaasta jooksul on 
siin hariduse omandanud roh
kem kui 300 noort. Praegu õpib 
kolledžis koos avatud ülikoolis 
õppijatega 830 üliõpilast. Iga
aastane vastuvõtt näitab kolled- 
ži suurenevat populaarsust üle 
kogu Eesti.

Nende kolme aasta jooksul 
ootab teid Pärnus ees palju hu
vitavat.

Õppetöö toimub Eesti ühes 
kaasaegseimas õppehoones, 
üliõpilaste kasutuses on kaas
aegne raamatukogu.

Mis erialasid saab õppida ja 
kus lõpetajad tööd saavad?

Traditsioonilised erialad on 
olnud ärijuhtimine, turismi- ja 
hotelliettevõtlus ning sotsiaal
töö korraldus.

Ärijuhtimise eriala on suh
teliselt laiapõhjaline ettevõtte- 
majandusliku suunaga õppeka
va. Stuudiumi läbinu saab tead
misi ja oskusi, et tegutseda äri
juhi või ettevõtjana.

Aastaid on olnud väga popu
laarne turismi- ja hotelliet- 
tevõtluse eriala. Sellele eriala
le ootame Õppima noori, kellel 
on huvi asuda tööle turismi- ja 
majutusettevõtetesse, alustada 
karjääri ettevõtjana või spetsia
listina riigisektoris.

Sotsiaaltöö korralduse eri
ala koolitab valdade-linnade 
sotsiaalteenuseid pakkuvatele 
asutustele sotsiaaltöötajaid 
ning sotsiaaltöö korraldajaid.

Nendele erialadele lisandus 
2002/2003. õ-a uus rakendus- 
kõrghariduslik õppekava -  ka
landus ja veekogude ma
jandamine, mille eesmärk on 
koolitada kõrgtasemel spetsia
liste kalanduse ning veekogude 
haldamise ja majandamisega

seotud ettevõtetele. Selle eriala 
spetsialistide järele suureneb 
nõudmine ühinemisel ELiga. 
Eriala on Eestis veekoguderik- 
kuse ja ulatusliku rannajoone 
tõttu jätkuvalt tähtis.

Lisaks eespool mainitud ra
kenduslikku kõrgharidust and
vatele erialadele on Pärnu kol
ledžis võimalik õppida ka baka- 
laureusetasemel -  koos TÜ ma
jandusteaduskonnaga alustasi
me 2002/2003. õppeaastast 
majandusteaduse eriala 
õpetamist. Eriala annab aka
deemilise majandushariduse ja 
pädevuse töötamiseks majan- 
dusalastel ametikohtadel.

Kolledži erialade lõpetajatel 
on eeldused jätkata õppimist 
magistrantuuris TÜs või teistes 
kõrgkoolides.

Kui palju üliõpilasi vastu võe
takse?

Ärijuhtimise, turismi- ja ho- 
telliettevõtluse ning sotsiaaltöö 
korralduse erialal võetakse vas
tu 35 üliõpilast päevasesse õp
pesse, neist orienteeruvalt 
20-25 eelarvevälistele õppe
kohtadele. Avatud ülikooli võe
takse kõikidel erialadel vastu 
kuni 55 üliõpilast.

Õppeaeg on päevases õppes 
kolm aastat ja ava tud ülikoolis 4 
aastat.

Info: Ringi 35, Pärnu 
tel (044) 50 520 

info@pc.ut.ee 
www.pc.ut.ee

Otsid tööd? Lahendus!
M a re lle  Leppik
TÜ usuteaduskonna 
üliõpilane

Tulevikusihte seades kerki
vad sisseastuja ette ka kau
gemale suunatud küsimu
sed. Kes abistab mind töö- 
või praktikakoha leidmisel 
üliõpilaselu jooksul? Kes 
minu teadmisi ja oskusi va
jab? Kuidas leida tööd, kui 
ma ülikooli lõpetan? Abista
va käe ulatab TÜ Karjääri- 
teenistus.

Vastab TÜ Karjääriteenistu- 
se spetsialist Margit Tago.

Kuidas karjääriteenistus üli
õpilast abistab?

Kõigepealt peaks tudeng 
meiega nõustamisaja kokku 
leppima. Seejärel arutame, mis 
teda huvitab, millised kogemu
sed ja võimalused tal on.

Tavaliselt tullakse infot küsi
ma, kuid peagi selgub, et küsija 
vajab põhjalikku nõustamist. 
Vesteldes selgub täpsemalt, mil
lised on inimese kogemused ja 
soovid. Inimene võib midagi 
hästi osata, kuid ta ei tea veel, 
kus seda rakendada.

Olulist informatsiooni aval
dame kodulehel, kasulik oleks 
ka karjääriteenistuse listiga lii
tumine. List ongi parim kanal, 
mille kaudu info tööpakkumiste 
ja seminaride kohta tudengini 
jõuab. Üks tööandja leidis listi 
kaudu juba poole tunni jooksul 
sobiva kandidaadi.

Pakume tööd ja praktikat ka 
välismaale ning tutvustame eri
nevaid programme.

Töökohta otsiv tudeng pole murega üksi, kui pöördub 
TÜ karjääriteenistuse poole. a n d r e s  t e n n u s

Korraldame CV ja tööinterv
juu seminare, sügisel tutvusta
me tööturu suundi laiemalt. 
Plaanis on ka ingliskeelse CV 
kirjutamise koolitus.

Uute ürituste korraldamisel 
arvestame ka tudengite soovi
dega. Kogu karjääriteenistuse 
tegevus on tasuta nii tudengite
le kui ka tööandjatele.

T Ü  K A R J Ä Ä R I 
T E E N I S T U S

Ülikooli 20-301 
Avatud tööp kl 9-12,13-16 
tel: 376 205,376 206 
faks: 375153 
e-post: career@ut.ee 
www.ut.ee/career

Kellele ja missugust tööd pa
kub karjääriteenistus?

Karjääriteenistus abistab eel
kõige Tartu Ülikooli tudengeid 
ja vilistlasi kolm aastat pärast 
ülikooli lõpetamist. Tööpakku
mised on seinast seina, nii liht- 
töölistele kui tippspetsialistide
le. Kõige rohkem pakutakse 
tööd õigusteaduse, majanduse, 
ja sotsiaalala spetsialistidele. 
Neljandat aastat oleme uuri
nud, mida teevad Tartu Ülikooli 
lõpetajad.

Kas Tartu Ülikooli lõpetaja 
saab tööd?

Küsitlus näitab, et ülikooli lõ
petanud on tööturul väga edu
kad. Töötute osakaal jääb kahe 
ja nelja protsendi vahele, olles 
sellega hulga madalam Eesti 
keskmisest (11,3%).

Töölesuundujate seas on pal
ju neid, kelle palganumbrid 
Eesti keskmist tunduvalt ületa
vad. 2/3 lõpetanute töö on seo
tud õpitud erialaga ning töö
koht on enamasti Tartus või Tal
linnas.

Aasta-aastalt on suurenenud 
tendents jätkata oma õpinguid 
väliskõrgkoolides. 2002. aastal 
jätkas 5% lõpetanutest õpin
guid väljaspool Eestit.

TU Türi Kolledž
Vastab direktor Elle Raud
sepp.

Miks peaks õppima tulema 
just Türi kolledžisse?

Kui oleksin tänane gümnaa
siumilõpetaja ja kujutaksin oma 
elu ette tuleviku-Eestis, teades, 
et elu jooksul pean loodetavasti 
kandideerima vähemalt viiel 
korral erinevasse ametisse või 
sooviksin oma äri asutada, kaa
biksin tõsiselt õppima asumist 
Türi kolledžisse.

Mis erialasid saab õppida ja 
kus lõpetajad töötavad?

Türil õpetatakse rahvusvahe
liselt akrediteeritud keskkon
nateaduse õppekava järgi. 
Meilt saab keskkonnanõuniku 
või ettevõtte keskkonnajuhi- 
planeerija eriala. See on midagi 
head ja konkreetset, mis aitab 
kaasa ametitesse kandideerimi
sel või oma ettevõtte rajamisel, 
ka nn euroametnikuks kandi
deerimisel.

Keskkonnateaduse eriala va
linud üliõpilased omandavad 
teoreetilisi teadmisi ja praktilisi 
oskusi keskkonnaga seotud 
ainetes. Eriala on praktilise 
suunitlusega, enamik ainetest 
sisaldab lisaks loengutele veel 
seminare ja praktilisi õppusi.

Türi kolledži eripära on aga 
kindlasti väga tihe side kesk- 
konnapraktikutega. Oma tead
misi keskkonnakorraldusest, 
õigusaktidest, ELi keskkonna
poliitikast, Eesti keskkonna- 
probleemistikust ja valuküsi- 
muste lahendamisest ning 
keskkonnaplaneerimisest jaga
vad üliõpilastele keskkonnami
nisteeriumi, -inspektsiooni, 
-teenistuste, -ettevõtete ja maa
valitsuste ning kohalike omava
litsuste töötajad.

See, et kolledž asub väikelin
nas, tagab noortele rahuliku ja 
soodsa õpikeskkonna.

Õppetöö toimub värskelt re
noveeritud hubases hoones. 
Kolledžil on uus ja mugav ühis

elamu, kuhu saavad koha kõik 
üliõpilased.

Keskkonnateaduse õppekava 
läbinu saab Tartu Ülikooli diplo
mi keskkonnateaduse erialal. 
Lõpetajal on head teoreetilised 
teadmised ja praktilised osku
sed erialaseks tööks. Türi kol
ledži lõpetanud keskkonnanõu
nikel ja keskkonnajuht-planee- 
rijatel on võimalik leida tööd 
omavalitsustaseme ja teatud 
riiklike üksuste spetsialistidena 
ka paljudes eraettevõtluse 
valdkondades.

Eriala on võimalik õppida ka 
avatud ülikoolis (kaugõppes).

Kui palju üliõpüasi vastu võe
takse?

Statsionaarsesse õppesse 
vastuvõtu piirarv on 40.

MÜlist üliõpilast ootate?
Ootame initsiatiivikaid loo- 

dushuvilisi noori, kes soovivad 
anda oma panuse kolledži 
arengusse üliõpilaselus kaasa
löömisega ja soovivad saada 
Õpetust meie riigis töötavatelt 
parimatelt teadlastelt ja prakti
kutelt.

Info: Viljandi mnt 13b, Türi 
tel: (038) 49 163 
jarvamaa@ut.ee 

www.ut.ee/TC

TU Narva Kolledž
Vastab direktor Katri Raik.

Miks peaks Õppima tulema 
just Narva kolledžisse?

Meie hüüdlause on “Elad 
Narvas, Õpid Tartus”. Ida-Viru- 
maa noortele on see hea võima
lus saada oma kodu lähedal 
korralik haridus.

Noored, eriti Ida-Virumaa 
noored usuvad kolledžisse. 
Seda kinnitab möödunud aasta 
keskmine konkurss 6,3 inimest 
ühele õppekohale. Niisama 
suur oli konkurss emaüli- 
koolis Tartus!

Enamik kolledži üliõpilastest 
räägib emakeelena vene keelt. 
Soovitan Narva tulekut kaaluda 
ka neil, kes kodus eesti keeles 
kõnelevad. Suurepärane või
malus õppida ära meie suure 
naabri keel ja ei saa unustada, 
et Eestis kõneleb kolmandik ini
mestest just vene keeles.

Mis erialasid saab õppida ja 
kus lõpetajad tööd saavad?

Narva kolledž valmistab stat
sionaarses õppes ette õpeta
jaid eelkõige vene- ja mitme
keelsetele koolidele. Meie juu
res õpivad tulevased lasteaia- 
õpetajad, klassiõpetajad ja hu
manitaarainete õpetajad.

Vaatamata kaugusele Tartust

saab õppida inglise ja eesti kee
le õpetajaks, vene keelt võõr
keelena, ajalugu, sotsiaalpeda
googikat, inimeseõpetust, loo
dusõpetust, keelekümblusme- 
toodikat. See valik annab tule
vasele õpetajale paindlikkuse, 
mida meie mitte liiga suurel 
tööturul hädasti vaja on.

Pooled lõpetajatest lähevad 
tööle kooli. Kolledžil on rõõm 
kuulda, et noored õpetajad saa
vad hästi hakkama. Üks osa üli
õpilastest läheb pärast lõpeta
mist välismaale, see annab 
muuhulgas tunnistust kolledži 
keeleõppe tasemest.

Meie lõpetajaid töötab keele
firmades ja suurtes ettevõtetes, 
linna- ja riigiametis.

Meil on kolledži lõpetajate 
hulgast ka esimene kolleeg, 
noor õppejõud.

Kui palju üliõpüasi vastu võe
takse?

Kolledž on igale kolmele eri
alale viimaste] aastatel vastu 
võtnud paarkümmend üliõpi
last, kes oma õpingute eest ei 
maksa.

Kolledžis on ka tasulised õp
pekohad ja avatud ülikooli õp
pevorm. Avatud ülikoolis saab 
õpetajakoolituse kõrval õppida 
ka majandusteadust. Seda õpet 
viivad läbi majandusteadus
konna õppejõud Tartust.

Millist tudengit ootate?
Tartu Ülikool ootab muidugi 

kõige paremat tudengit! Milline 
on kõige parem tudeng, see on 
juba keeruline küsimus. Sina, 
kes Sa kolledži kasuks otsustad, 
oledki meie parim tudeng!

Kõigile, kes aga peavad oma 
valiku langetama: julget vali
kut!

Ja eksamiteks ni puha, ni 
pera, nagu me Narvas üdeme 
ning vastus on к tšortul

Info: Kerese 14, Narva 
tel: (035) 60 608 

coliege@narva.ut.ee 
www.narva.ut.ee

mailto:info@pc.ut.ee
http://www.pc.ut.ee
mailto:career@ut.ee
http://www.ut.ee/career
mailto:jarvamaa@ut.ee
http://www.ut.ee/TC
mailto:coliege@narva.ut.ee
http://www.narva.ut.ee
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Õ N N I T L E M E

Emeriitprofessor 
Vello Past 75

T Ä I E N D U S  K O O L I T U S  K U R S U S E D  
T Ü  P Ä R N U  K O L L E D Ž I S

TÜ Pärnu Kolledž korraldab turismi sihtkoha arenduse ja 
turunduse alased viiepäevased täiendkoolituskursused järg
mistel teemadel:

“Tlirism, puhkemajandus, rekreatsioon regionaal
arengu mootoritena” (prof Jarkko Saarinen (University of 
Lapland /  METLA -  The Finnish Forest Research Institute), dots 
Kaarel Zilmer, assist Mart Reimann (TPÜ rekreatsioonikorral- 
duse õppetool), lisaks ettekanded Eesti turismiarenduse tipp- 
praktikutelt) -  20.-21.03 ja 9.-11.04;

“Tluismiturundus” (dots Teemu Kokko (University of 
Hertfordshire -  Szamalk College, Budapest /  Haaga Institute -  
School of Hotel, Restaurant and Tourism Management, Helsin
gi), lektor Heli Tooman (Pärnu kolledži turismi-ja hotelliette- 
võtluse lektoraat), lisaks ettekanded turismi turunduse eesti 
tipp-praktikutelt) -  8.-9.05 ja 21.-23.05.

Koolitused toimuvad Pärnus ja on tasulised (1 moodul 3000 
krooni, 2 moodulit a’ 2600 kr). Ühe mooduli maht on 4 AP

Registreerimine ja lisainfo: Carol Loor, TÜPK turismi-ja hotelli- 
ettevõtluse lektoraat, tel (044) 50524, carol@pc.ut.ee, 
pc.ut.ee/taiendkoolitus/turism/sihtkoht.

Balti Õpingute keskus on sotsiaalteaduskonna koosseisu kuuluv 
interdistsiplinaarne üksus, mille eesmärk on Eestit ja Lääneme
re piirkonda käsitleva võõrkeelse akadeemilise õppe- ja uuri
mistöö korraldamine ning arendamine.

Tartu Ülikool võtab konkursi korras tööle

Balti Õpingute keskuse juhataja

ajavahemikuks 1.05.03 kuni 31.04.05. Juhataja ülesanne on 
keskuse tegevuse korraldamine, õppe-ja uurimisprogrammide 
koostamine ja arendamine; eelarve ja aastaaruande koostami
ne; keskuse esindamine; keskuse varade ja finantsvahendite 
käsutamine. Keskuse juhataja valitakse TÜ koosseisuliste õppe
jõudude ja teadurite hulgast kaheks aastaks.

Edukal kandidaadil on:
• rahvusvahelistes akadeemilistes projektides osalemise koge

mus,
• administratiivtöö kogemus,
• väga hea võõrkeel(t)e oskus (sh inglise keel),
• hea arvutioskus,
• väga head koostöö- ning suhtlemisoskused,
• hea analüüsi-ja algatusvõime.

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus rektori ni
mele, CV ning essee keskuse arengust (kuni 2 lk) hiljemalt 31. 
märtsil TÜ sotsiaalteaduskonna dekanaati (piret.orav@ut.ee, 
ruum 116, Tiigi 78, Tartu). Info: tel 376 377 (dots Andres 
Kasekamp), kasekamp@ec.ut.ee; 375 958 (Piret Orav), 
Piret.Orav@ut.ee.

V E E F E S T I V A L

15. märtsil korraldab Eesti Akadeemiline Spordiliit (EASL) 
Aura Keskuses üle-eestilise veefestivali. Päev algab Eesti üliõpi
laste ujumise meistrivõistlustega kell 10.30. Alates keskpäevast 
oodatakse nii tudengeid, mehi ja naisi kui peresid osalema 
vesiaeroobika tundidesse. Igal täistunnil toimub erinevas stiilis 
vesiaeroobika Eesti parimate treenerite juhendamisel.

Info: tel 333 233, 052 57624, www.aurakeskus.ee ja 
www.easl.ee.

S T I P E N D I U M  I K O N  K U R S S

MTÜ Juri Lotmani Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi 
John Deely raamatu “Basics of Semiotics” tõlkimiseks eesti 
keelde. Stipendiumi suurus on 20 000 kr. Tõlkijalt eeldatakse 
semiootika aluste tundmist ning varasemat tõlkimiskogemust. 
Käsikirjaga on võimalik tutvuda semiootika osakonnas Tiigi 78- 
307. Samas võetakse vastu stipendiumitaotlusi, mis peavad 
sisaldama lisaks isikuandmetele ka informatsiooni varasema 
tõlketegevuse ja semiootikaalase kompetentsuse kohta. 

Taotluse esitamise tähtaeg on 25. märts 2003.

Tartu Ülikool võtab filosoofiateaduskonna kunstide osakonda 
tööle

koordinaatori,
kelle ülesanne on osakonna töö koordineerimine, töö õppeinfo
süsteemiga, dokumentide vormistamine ja korrashoid ning 
klientide teenindamine.

Edukal kandidaadil on:
• kõrgharidus,
• sekretäritöö kogemus või vastav väljaõpe,
• hea võõrkeelteoskus (sh inglise keel),
• hea arvutioskus,
• head koostöö-ja suhtlemisoskused.

Konkursist osavõtuks esitada avaldus rektori nimele (märkida 
palgasoov), elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi 
koopia hiljemalt 20. märtsil TÜ personaliosakonda (ruum 302, 
jakobi 4, 51 014). Info: tel 375 145, prsonal@ut.ee.

Keemiaosakonna üks alustala
sid, emeriitprofessor Vello Past 
sündis 18. märtsil 1928. Ta lõ
petas kiitusega Tartu Ülikooli 
taasavatud keemiaosakonna 
esimeses lennus 1952. Õppis 
Moskva Riikliku Ülikooli aspi
rantuuris, kaitses seal ka kandi
daadikraadi.

Moskvast tõi ta Tartusse kaa
sa uue uurimissuuna -  elektro- 
keemilise kineetika ja adsorpt- 
siooni alased uuringud, mida 
osakonnas jätkatakse edukalt 
siiani.

Juubilar on avaldanud 150 
elektrokeemiaalast teadusar- 
tiklit ja monograafia teatmikus 
“Encyclopedia of Electroche- 
mistry” (Marcel Dekker, 1985). 
1961. aastal kinnitati Past äsja 
asutatud elektrokeemia prob- 
leemlabori teadusjuhendajaks.

Vello Past on olnud kümne 
Eestis toimunud elektrokee- 
miaalase konverentsi üks pea
korraldajaid. Algselt üleliiduli
sest konverentsist on välja kas
vanud Läänemeremaade elekt- 
rokeemiakonverentsid, millest 
esimene toimus 1996 Käärikul 
Vello Pasti aktiivsel kaasaaitami
sel.

Suurem osa taasavatud kee
miaosakonna lõpetanutest võib 
nimetada prof Vello Pasti oma 
õpetajaks.

Prof Vello Past on õpetanud 
tuhandele keemiadiplomiga 
spetsialistile ühte põhiainetest
-  füüsikalist keemiat. Oma sel
ge ja süstemaatilise loengukur
suse toetamiseks on ta kirjuta
nud 3 õpikut ja 10 õppevahen
dit.

60

Elvi Ehasalu,
vanemreferent -  17. märts 
Rein Lepp,
tuletõijevalvur -  18. märts 
Maia Kraus,
koristaja -1 9 . märts

55

Siije Kask, 
laborant - 19. märts

45

Ülo Pintson,
assistent -1 5 . märts

40

Anu Kaldmaa,
laborant -1 7 . märts
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Ta on juhatanud 35 aastat 
Tartu Ülikooli anorgaanilise 
keemia kateedrit ning olnud 13 
aastat füüsika-keemiateadus- 
konna dekaan.

Past on osalenud 7 koolikee- 
miaõpiku koostamisel. Suurt tä
helepanu on ta pööranud kee- 
miatermmoloogia arengule, 
osaledes mitme entsüklopeedi
lise teatmiku ja sõnaraamatu 
koostamisel.

Tema sulest on ilmunud 35 
teadusajaloolist tööd, nende 
hulgas monograafia kogumikus 
“Estonian Studies in the 
History and Philosophy of 
Science" (Kluwer, 2001).

Vello Pasti pikast ja viljakast 
teadus- ning õppejõukaijäärist 
rääkides saab öelda, et tema 
järgi aega arvestada ei saa, sest 
tundub, et tema peale ajaham
mas ei hakka.

Särtsu, hoogu ning töötahet 
on jätkunud siiani. Soovime, et 
seda jätkuks veel kauaks.

Töökaaslased ja õpilased

35

Lehte Leesik,
sekretär -  15. märts 
Jüri Sild,
tehnik -  18. märts

30

Kaarina Rein,
lektor -  17. märts 
Kristi Land, 
lektor -1 9 . märts

25

Lilian Ariva,
õppekorralduse spetsialist -  
16. märts

ACTA DIURNA
15. ja 16. märtsil toimuvad ph 
aud 135 meediamajanduse prof 
dr Robert G. Picardi (Turku 
School of Economics and 
Business Administration) avali
kud loengud: 15. märtsil kell 10-
13 -  Business models of minority 
media, radio-channels and 
newspapers. Kell 14-17 loengu 
jätk ja arutelu. 16. märtsil kell 9-
11 -  Economic forces, affecting 
media organizations in 
application to minority media. 
Kõik huvilised teretulnud.

17. märtsil avatakse Veera 
Varteva isikunäitus (maal, joonis
tused) Pärnu kolledžis. Näitust 
saab vaadata 3. aprillini. Info: 
Neve Albre, projektijuht, tel 
(044) 50 527.

17. märtsil avatakse ülikooli aja
loo muuseumi koostatud näitus 
“Tartu Ülikool ja Eesti. Maa, rah
vas, kultuur” Narva Kolled *is. 
Näitust saab vaadata 4. aprillini. 
Info: Jaanus Villiko, projektijuht, 
tel (035) 60 608.

18. märtsil kell 17 algab ülikooli 
ajaloo muuseumi valges saalis 
rektori vastuvõtt ülikooli 
pensioneerunud töötajatele. Üri
tus on kutsetega. Info: Kady 
Sõstar, tel 375 685.

LOENGUD
18. märtsil kell 18.15 toimub tei
ne üritus Eesti Üliõpilaste Seltsi 
korraldatavast avalike seminari
de sarjast. Esineb ETV peadi
rektor Ilmar Raag teemal “21. 
sajandi meediatööstus (ehk kui

das tarbija meedia lolliks muu
dab)” . Oponeerib Kiur Aarma. 
Pärast seminari on võimalik aru
telu jätkata ning nautida heas 
seltskonnas tassi kohvi või teed. 
Olete lahkesti oodatud osalema, 
Eesti tulevikule kaasa mõtlema!

19. märtsil kell 16.15 algab Lossi 
3-406 Õpetatud Eesti Seltsi koos
olek. Päevakorras Ene Kõre- 
saare ettekanne “Eluloosünkre- 
tism ja vanemate eestlaste lapse
põlvemälestused”.

21, märtsil keil 12.15 peab keha
kultuuriteaduskonna õppehoo
nes Jakobi 5-302 ettekande 
Eesti jalgpallikoondise peatree
ner Arno Pijpers teemal “ 10 
step model for good coaching” . 
Kõik huvilised on teretulnud. 
Info: Mare Vene, tel 373 361, 
mareve@ut.ee.

KAITSMISED
19. märtsil toimub magistritööde 
kaitsmine majandusteaduskon
nas Narva mnt 4-A216: 
kell 14 Rasmus Pikkani 
“Monetaarse transmissiooniprot- 
sessi mudelipõhine analüüs Eesti 
andmetel” . Juhendaja prof Mart 
Sõrg. Oponendid prof Vello 
Vense! (Ph.D) ja teadur Jaan 
Masso (MA);
kell 15 Alo Raudik “Võimendus- 
efekti mõju tootmisettevõtte väär
tusele". Juhendaja prof Vambo
la Raudsepp. Oponendid prof 
Vello Vensel (PhD) ja lektor Priit 
Sander (MA). Info: Maris Astel, 
tel 376 330.

24. märtsil kell 16.15 kaitseb üli
kooli nõukogu saalis Kaido

Reivelt doktoritööd optika ja 
spektroskoopia erialal “Optical 
implementation of propagation- 
invariant puised free-space 
wave fields” . Juhendaja akad 
Peeter Saari (TÜ). Oponendid: 
prof Amr Mohmaed Ali Shaarawi 
(The American University in 
Cairo) ja prof Aleksei P. Kiselev 
(Steklov Mathematical Institute, 
St.Petersburg Department). 
Info: Hugo Mändar, tel 375 537.

KURSUSED
Prof A. Dulitšenko erikursus 
“Üldslaavi keel ja slaavi ühtsuse 
idee slaavlaste ajaloos” 
(FLVE.01.111, 2 AP, A) toimub 
neljapäeviti kell 16.15 Näituse 2 
aud 208. Esimene loeng 13. 
märtsil. Registreerumine vene ja 
slaavi filoloogia osakonnas (Näi
tuse 2-219) või esimestel loengu
tel. Loeng on vene keeles.

TEATED
Iganädalased Tartu Ülikooli hom- 
mikupalvused toimuvad kolma
päeviti kell 9.15-9.45 ph audi 
227. 19. märtsil peab palvust 
EEKBL Puka vabakoguduse 
pastor Ago Rand.

M atem aatika-inform aatikatea- 
duskonna päev toimub 22, märt
sil kell 14 Liivi tn 2 uues majas. 
Oodatud on vilistlased ja üliõpila
sed!

Saksa filoloogia raamatukogus 
(Ülikooli 17-105) on semestri lõ
puni avatud Tartu kunstniku Ahti 
Seppeti tööde näitus. Viieosalise 
sarja nimetus on “Jääminek Nii
lusel” . Saksa filoloogia raamatu

kogu on avatud E-N kl 9-17.30, 
lõuna 12.30-13.30 ja R kl 9-16.30 
ilma lõunata.

20. märtsil kell 14 algab lahtiste 
uste päev Türi kolled - is. Samal 
päeval kell 20 algab kolled-i ke
vadöö kunsti ja lauluga. Info: 
Ene Voolaid, ülikooli esindaja 
Järvamaal, tel (038) 49 162.

KONTSERT
16. märtsil kell 16 Tartu Linna
muuseumis sarjas “Linna Muusi
kud Linnamuuseumis” “Vaikiv 
odalisk". Esinevad Oksana 
Sinkova (flööt) ja Tanel Joamets 
(klaver). Kavas: Piazzolla, 
Sumera, Tubin, Debussy, 
Messiaen, Bach.
Piletid 60 ja 30 kr.

17. märtsil kell 15 Vanemuise 
Kontserdimajas Kaleidoskoop. 
Värvilisi pildikesi teatri- ja muusi
kaloost. V pilt “Kuda peame laul
ma?” . Esineb Eesti Rahvus
meeskoor, dirigent Ants Soots, 
Kavas Karl-August Hermanni 
päeviku ja “Mängu- ja Laulule- 
he” lavastuslik, sõnalise osaga 
kava. Kava juhib Alari Tamm. 
Piletid 20 kr.

18. märtsil kell 19 Vanemuise 
Kontserdimajas vokaalgrupp 
The King’s Singers.
Piletid 200, 150, 100, 50 kr.

21. märtsil kell 19 TÜ Kunstimuu
seumis kevade alguse kontsert 
“Hümnid Vana-Kreeka jumalai
le” . Musitseerivad Toivo Sõmer 
(lauto), Raho Langsepp (flöö
did), Mari Murdvee (laul, sõna),

T Ü  R A A M A T U P O O D  S O O V I T A B

Argo Moor 
Dialoog surmaga -  
seosed uskumuste, 
suhtumiste ja moraali 
vahel
Elmatar 2003

Me elame kultuuris, kus ini
mese suhe surmaga on valda
valt anonüümne ja eitav. Väl
jumine anonüümsusest, isiklik 
suhestumine võib olla hirmu
tav ja raske, samas on tege
mist valikuga, kas elada eita
des seda, mis paratamatult 
kuulub meie olemise juurde 
või elada sellega leppinult.

TÜ liikmetele 10%line soodustus! Avatud E-R 9-19, L 10-16 
Võõrkeelse kirjanduse tellimine. www.ut.ee/Raamatupood

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194x268 mm) 2700.- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500- Logo ja/või foto kasutamine 5 0 - Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Infotoimetaja Leane Morits E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800.- Reklaamteksti rida 1 0 - te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Küljendaja Kristjan Kaljund Faks: 07 375 440 1/12 lk (92x64 mm) 500- Kuulutuse rida 5.- laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44 x 64 mm) 250- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 5000 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.
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Tudengid Segaduse tõttu toetuseta
M a re lle  Leppik

Sotsiaalhoolekande seadus 
ei võimalda maksta toimetu
lekutoetust tudengitele, kes 
elavad ühiselamutes. Tekki
nud olukord on aga vastu
olus põhiseadusega, mille 
järgi on igal puuduse all kan
natajal õigus saada riigilt 
abi.

Tartu linnapea Andrus Ansip 
nentis, et linnal pole võimalik 
sotsiaalhoolekande seaduse 
vastavat paragrahvi eirata. “Kui 
me käitume toimetulekutoetus
te maksmisel seaduses sätesta
tust erinevalt, siis ei anna riik 
meile toimetulekutoetuste 
maksmiseks piisavalt rahalisi 
vahendeid,” ütles Andrus 
Ansip. “Oleme sunnitud akt
septeerima riigi poolt etteantud 
reegleid,” lisas ta. Ühiselamu- 
elanikele toimetulekutoetuste 
maksmine lõpeb alates aprillist.

Üliõpilane ise kohtusse

Eesti Üliõpilaskondade Liidu 
(EÜL) avaliku poliitika tegev
juht Rait Talvik ütles, et kohtus
se ei saa minna inimene või 
institutsioon, kelle huve pole ri
kutud. Antud juhul pole riku
tud ei Tartu linna ega EÜLi 
huve. “Seega saab kohtusse 
minna ainult konkreetne üliõpi
lane,” kinnitas Talvik.

Linnapea Andrus Ansipi sõ
nul on tudengite kohtusse 
pöördumine arusaadav samm. 
Linnapea tunnistas olukorra 
kummalisust sõnadega: ”Me ei 
saa pidada mõistlikuks, et riikli
kud instantsid peavad Tartu 
linna kui institutsiooni taotluse 
läbivaatamise asemel õigemaks, 
et ligemale 2500 isikut pöördub

TÜ usuteaduskonna tudeng Herman Kalmus peab kummaliseks olukorda, et ühisela
mu elanikele pole võimalik toetust maksta. m a r e l l e  l e p p ik

toimetulekutoetuse saamiseks 
igal kuul kohtusse”.

Et tuhandete üliõpilaste koh
tusse pöördumist organiseeri
da, on EÜL lubanud ise leida 
inimesed, kes oleksid nõus koh
tutee jalge alla võtma. Talviku 
sõnul pole eesmärk tekitada 
2500 eraldiseisvat kohtuprot
sessi, vaid teha läbi paar näidis- 
protsessi. Rait Talviku hinnan
gul on menetluse kiiruse huvi
des parem, kui hagiavaldusi ei 
tule palju. Ta kinnitas, et Eesti 
Üliõpilaskondade Liit aitab leida 
kohtusse kaitsjad ja kannab tek
kida võivad kohtukulud. Talvik 
üties, et kohtus taotletakse vas

tava sotsiaalhoolekande seadu
se põhiseadusevastaseks tun
nistamist. “Mõistlikud seadus
andjad järeldaksid esimestest 
kohtulahenditest ise, et sot
siaalhoolekande seadust on 
vaja muuta,” ütles Talvik.

Laiahaardelisem küsimus

TÜ õppekorralduse jurist Kris
tel Siimula-Saar kinnitas, et kõi
ge efektiivsemaid tulemusi an
tud olukorras annab tudengite 
kohtusse pöördumine. “Kohus 
annab hinnangu nii sotsiaal
hoolekande seaduse põhisea
dusele vastavuse kui ka Tartu 
linna tegevuse kohta.”

Üliõpilaskondade Liidu esi
mees Rait Talvik konstateeris, 
et tudengid taotlevad toimetu
lekutoetust, kuna puudub üli
õpilastele suunatud alternatiiv
ne õppetoetus. “Üliõpilaste ma- 
jandustausta arvestava õppe- 
toetuste loomisega probleem la
heneks. Enamik õppetoetuste 
saajatest toimetulekutoetust ei 
saaks.” Ka linnapea Andrus 
Ansip ei pea õigeks antud olu
korra taandamist juriidiliseks 
vaidluseks. “Ühiselamuelanike- 
le toimetulekutoetuse võimal
damine on sotsiaalpoliitiline 
probleem, mille peab lahenda
ma Riigikogu,” ütles linnapea.

K O M M E N T A A R

Seadus kaitsku 
inimest
Kui riik toimetulekutoetust 
ei maksa, pole inimesel abi 
saamiseks võimalik kuhugi 
pöörduda. Seadus on selli
ne, tuleb käsi laiutades 
jõuetult nentida.

Ahas inimloogika aga ei 
valgusta, mille poolest on 
ühiselamuelaniku puudus 
kvalitatiivselt teistsugune 
üürikorteris elava inimese 
omast?

Keda siis süüdistada? 
Kahjuks ei ela me Tolkieni 
dualistlikus muinasjutuil- 
mas ja kedagi konkreetselt 
süüpinki saata ei ole kor
rektne.

Pigem meenub antud 
olukorras August Mälgu 
novell, kus inimesed ei 
suuda enda huvides enam 
masinaid kasutada ja või
mekad mehhanismid väl
juvad inimese kontrolli alt.

Seadused nagu masi- 
nadki, peaksid olema ini
mese käsutuses, mitte vas
tupidi.

Maailma ajaloos pole see 
esimene kord, kui tuleb kü
sida: ”Kas seadus eksistee
rib inimestele või inimesed 
seadusele?”

Või on tänapäeval seegi 
küsimärgiga lause samast 
killast -  kumb oli ennem, 
muna või kana?

Marelle Leppik

Tartut külastab Kieli
•  e

Ülikooli delegatsioon
Varje  S oo tak

25.-28. märtsini külastab 
meie ülikooli Kieli Ülikooli 
delegatsioon eesotsas rek
tori prof Reinhard Demuthi- 
ga. Delegatsiooni kuulub 
veel mitu professorit, välis
suhete osakonna juhataja jt.

TÜ välissuhete talituse pea
spetsialisti Lea Kivi sõnul kohtu
vad Kieli teadlased oma kollee
gidega teaduskondades ning 
peavad loenguid. 27. märtsil 
korraldatakse ka Kieli Ülikooli 
tutvustav infopäev. “Kieli Üli
kooliga toimub tihedam koostöö 
alates 1989. aastast, mil sõlmiti 
kahe ülikooli vaheline koostöö
leping. Koostöö on väga aktiiv

ne, toimib nii teadlas- kui ka 
üliõpilasvahetus. Tihedamad 
sidemed on õigus-, filosoofia-, 
usuteaduskonnal jt” rääkis Kivi.

Lisaks Kieli Ülikoolile tutvus
tab õppimisvõimalusi ka Kieli 
meedia-ja infotehnoloogia era
ülikool Multimedia Campus.

Saksa Kultuuri Instituudis 
esitletakse kogumikku “Germa- 
nistik inTartu/Dorpat. Rückb- 
lick auf 200 Jahre/Germanisti- 
ka Tartus/Dorpatis. Tagasivaa
de 200 aastale/. Kogumiku 
autorid on Siret Rutiku ja Rene 
Kegelmann.

Infopäevad nii Tartus kui ka 
Tallinnas on Schleswig-Hols- 
teini liidumaad tutvustava saija 
avaüritus Eestis.

K I E L I  Ü L I K O O L I  T E A B E P A E V
27. märtsil kell 11-14 ph aud 140.

FILOSOOFIATEADUSKONNAS
prof Albert Meier “Mis on postmodernistlik kirjandus?” (sks k)
kell 10.15 ph aud 102;
Martin Lange “Võõrkeeleõpetuse mitteverbaalsed aspektid” (sks 

k) kell 10.15 Lossi 3 aud 112;
ÕIGUSTEADUSKONNAS
prof Alexander Trunk “Tsiviilprotsessi arengusuunad Saksa

maal ja Euroopa Liidus” (sks k) kell 12.15 Näituse 20 aud 103;
FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKONAS
prof Friedrich Temps “Moodispetsiifiliste keemiliste reaktsioo

nide dünaamika laseruuringud: väikesed molekulid ja 
bioloogilist tähtsust omavad mudeisüsteemid” (ingl k) kell 
10.15 keemiah aud 403.

•  *

Tartu Ülikool sõlmis Spinno lepingu
V arje  S ootak  
llla r i Lään

18. märtsil sõlmisid TÜ rek
tor Jaak Aaviksoo ja Ettevõt
luse Arendamise Sihtasutu
se (EAS) juhatuse esimees 
Tea Varrak Spinno program
mi lepingu mahuga 9 miljonit 
krooni.

“Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutuse üks põhirolle on et
tevõtluse arendamine läbi in
novatsioonipoliitika rakenda
mise. Täna sõlmitud lepingud 
peavad tagama selle, et head 
ideed ja uued lahendused 
jõuaksid ettevõtlusesse,” ütles 
Tea Varrak. Samal päeval sõlmis 
EAS 6,3 miljoni suuruse lepin
gu ka Eesti Biokeskusega, mille 
raames kujundatakse välja tee
nused biotehnoloogia-alaste 
teadustulemuste rakendami
seks ettevõtluses.

Rektor Jaak Aaviksoo ütles 
lepingu sõlmimisel, et kaasajal 
ei piisa ülikoolis üksnes akadee
miliste eesmärkide seadmisest, 
vaid et sellele peab lisanduma 
ka ülikoolist väljapoole suun
duv tegevus ja selle väärtusta
mine.

Spinno programmi tutvusta
des ütles EASi tehnoloogiadi- 
rektor Anti Kuiv, et selle ees
märk on rakendada teadusasu
tuste saavutusi ettevõtluses. 
Kuiva sõnul peab teadusasutus-

Lepingule kirjutasid alla EASi juhatuse esimees Tea 
Varrak ja TÜ rektor Jaak Aaviksoo.

te teenuste pakkumine muutu
ma süsteemseks, neist peab 
tekkima teadmiste kapital, 
mida saaks maksimaalselt ette
võtlusele pakkuda. Lepingute 
raames finantseeritakse tege
vusi, mis aitavad selleks välja 
töötada struktuuri ja organisa
toorse vormi, et ülikoolil olete 
võimalik ettevõtlusele välja 
pakkuda konkreetseid tooteid.

Projekti viib läbi ja koordinee
rib TÜ Tehnoloogiainstituut, 
partnerid on TÜ ja EPMÜ tea
dus- ja arendusosakonnad, TÜ 
majandusteaduskond ning SA

VARJE SOOTAK

Tartu Teaduspark.
Tehnoloogiainstituudi direk

tori prof Mart Ustavi sõnul või
maldab projekt tulevikus oluli
selt kiirendada riigi majandus
kasvu, suurendada inimeste 
sissetulekuid ning parandada 
nende elukvaliteeti.

TÜ Tehnoloogiainstituut on 
ülikooli struktuuriüksus, mille 
eesmärk on uute tehnoloogiate 
väljatöötamine, ülikooli ja ette
võtete vahelise koostöö arenda
mine ning tehnoloogia raken
damiseks uute ettevõtete loo
mine.

T A N A  L E H E S

Dirigent Richard 
Ritsing 100
LK 3

Õpetajaks 
õppijad käisid 
Ameerikas
LK 2

AIESECi aasta
konverents
LK 2

Harjutuskohtu 
võistlus
LK 3

Kevadpäevad
LK 3

U U D I S E D

Matemaatikute ja  
informaatikute 
vilistlaspäev
Homme kell 14 algab Liivi 2 
uues õppehoones matemaati- 
ka-informaatikateaduskonna 
vilistlaspäev.

1953. aasta vilistlased Ülo 
Kaasik ja Kalju Kallaste meenu
tavad oma ettekandes poole sa
jandi tagust ülikoolielu. 1963. 
aasta vilistlane Ivar-Igor Saar- 
nnt räägib muutustest ülikoolis, 
mis toimusid tema dekaaniks 
oleku ajal 1989-1994. 1973. 
aasta vilistlane

Toivo Leiger räägib oma de- 
kaaniajast 1994-2003.

1978. aasta vilistlase Tõnu 
Oja ettekanne on geoinformaa- 
tikast. Tiit Lepmann tutvustab 
viimase kümnendi koolimate
maatikat.

Akadeemik Arnold Humala 
nimelise noore matemaatiku 
preemia antakse puhta mate
maatika instituudi teadurile 
Rainis Hallerile (PhD).

Professor Gerhard Rägo me
dali saab koolimatemaatika 
arendamise eest universaalal
gebra erakorraline professor 
Kalle Kaarli.

Kellele on vaja 
venelasi?
27. märtsil kell 18 toimub kee
miaringis diskussioon “Venelas
te tulevik Eestis”.

TÜ Üliõpilasesinduse integ- 
ratsioonitoimkonna esimehe 
Alan Adojaani sõnul on piike 
murdma kutsutud skandaalne 
kirjanik Kaur Kender, prof Mar
ju Lauristin, Noor-Isamaa esi
mees Margus Tsahkna ja veel 
paar üllatusesinejat.

‘Tegemist on probleemiga, 
millest Eesti avalikkus eriti rää
kida ei taha. Eesti noored prob
leemist ei hooli, olukord aga pa
remuse poole iseenesest ei 
lähe,” ütles Adojaan. Kas vene 
noorte tulevik Eestis on ebakin
del eestlaste diskrimineeriva 
suhtumise pärast või venelaste 
enda kogukonnatunde ja viitsi
matuse pärast keelt õppida 
ning integreeruda? Neüe ja pal
judele teistele küsimustele otsi
takse Adojaani sõnul vastust 
debatil.

Kõik on oodatud kuulama ja 
küsima.

“Üritus toimub üliõpilasesin
duse loengusarja “Kultuur ei 
kopita” raames.
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Tudengid avardasid silmaringi
Õpetajaks õppijad külastasid Ameerika Ühendriikide Maryville’ kolledžit

Liina Taska, Ave Seim, Annika Kalda, Karmen Trasberg, Siret Linnas ja Natalja Sokolova.

U U D I S E D

Ülikoolist 
Riigikokku
2. märtsil toimunud Riigikogu 
valimistel valiti Riigikokku kuus 
Tartu Ülikooliga seotud inimest. 
Need on prof Ene Ergma, SA 
TÜ Kliinikum kirurgia divisjoni 
juht Urmo Kööbi ja TÜ Õigusins
tituudi emeriitprof Ülo Vooglaid 
Res Publicast; prof Janno 
Reiljan Eestimaa Rahvaliidust, 
SA TÜ Kliinikum osakonnajuha
taja Toomas Tein Reformiera
konnast ja prof Peeter Tulviste 
Isamaaliidust. Valimistulemu
sed ei ole veel kinnitatud. Mõni
gi kandideerinu võib veel loo
bujate tõttu Riigikokku pääse
da.

1999. aastal TÜ kollektiivi 
liikmetest Riigikokku saanutest 
ei pääsenud sinna sel aastal 
Olev Raju, Marju Lauristin ja 
Tõnu Kauba. Mihkel Pärnoja ja 
Peeter Olesk tänavu ei kandi
deerinud.

Ülikoolil on uus 
registrikood
Vastavalt ülikooliseaduse § 9 lg 
7 registreeritakse ülikool riigi- 
ja kohaliku omavalitsuse asu
tuste riiklikus registris.

Selle sätte alusel kandis ra
handusministeerium Tartu Üli
kooli selle aasta 27. veebruaril 
registrisse. Ülikooli uus registri
kood on 74001073.

Füüsikaõpetajate 
päev
19. märtsil toimus ülikoolis XXV 
Eesti füüsikaõpetajate päev.

Tähe tänava õppehoones toi
munud füüsikaõpetajate üritu
sel arutati füüsikahariduse sei
su, tutvustati uusi õppevahen
deid ja kuulati teisi ettekan
deid.

Töötubade teemaks oli kooli- 
füüsika, füüsika ja keemia ning 
füüsika ja geograafia seosed jm.

SELLi mängud 
Kaunases
TÜ Akadeemiline Spordiklubi 
teatab, et ülikooli võistkond osa
leb Kaunases SELLi mängudel
14.-18. maini.

Kavas on korvpall, rannavol
le, käsipall, kergejõustik, orien
teerumine, sportaeroobika, 
tennis, ujumine, judo ja harras- 
tustaseme alad.

Elamiskulud on 23 eurot 
päevas ning võistkonda pääse- 
jatele püüab akadeemiline 
spordiklubi osaliselt kulud kat
ta. Sportlastel ja  kaasa sõita 
soovijatel palutakse registree
ruda aadressil harryl@ut.ee, 
info tel 375 370.

Vt ka: www.sell2003.lt.

SELLi video
24. märtsil kell 15.45-16.15 
esitleb Eesti Akadeemiline 
Spordiliit (EASL) kehakultuuri
teaduskonna hoones Jakobi
5-302 kevadel Tartus toimu
nud rahvusvaheliste SELLi 
mängude videokokkuvõtet.

Nii atašeed kui osalejad on 
oodatud vaatama ning ennast 
filmilt leidma. Kokkuvõttev vi
deo kestab 26 minutit.

Samas saab ka infot Kaunases 
toimuvate SELLi mängudele 
sõidu kohta.

I S I K L I K U D
L O O D U S E D

Eesti Looduseuurijate Seltsi 
majas esineb (Struve 2) 24. 
märtsil kl 18.15 aja-ja usun- 
diloolane Tarmo Kulmar. Et
tekande teema on “Loodus 
vanaaja kultuurides”.

Ave Seim
TÜ Õpetajate Seminari 
ü liõpilane

S ire f L innas
TÜ kasvatusteaduste 
üliõpilane

Teist aastat järjest oli viiel 
õpetajakoolituse üliõpilasel 
ja ühel pedagoogika osa
konna õppejõul võimalus kü
lastada Maryville’i kolledžit 
USAs Tennessee osariigis.

Kolmest nädalast kolm päeva 
vaatlesime Porteri algkooli tun
de. Ühes hoones olid nii laste
aiarühmad kui ka algkool kuni 
viienda klassini nagu Tennes
sees kombeks. Kõige rohkem ül
latas koolis valitsev kord, mis 
välistas igasuguse lärmi. Õpila
sed liikusid kolonnides, käed 
selja taga. Õpetaja ei pidanud 
lapsi lobisemise pärast noomi
ma. Hea distsipliin ei välistanud 
siiski mõnusat töösuminat gru
pitöö või muude ülesannete 
puhul.

Algkoolid

Klassid olid avarad ja hubaselt 
sisustatud. Igal klassil on ka 
oma sponsor, kes toetab raama
tute ja sisustuse muretsemisel. 
Klassides olid olemas tehnilised 
vahendid -  video jm. Aineid 
õpetati integreeritult, st puu
dus näiteks selge eristus ema
keele ja sotsiaalainete tsükli va
hel. Kasutati temaatiliste üksus
te strateegiat ( thematic units), 
mille puhul kasutatakse ühe 
teema õpetamisel erinevaid Õp
pemeetodeid ja -vahendeid.

Näiteks kodusõda õpiti nii vi
deot vaadates, grupiga projekti 
tehes kui ka loengut pidades. 
Palju kasutati avastus- ja tege- 
vusõpet.

Erilist rõhku pöörati lugemis
oskuse arendamisele. Kord nä
dalas oli tunniplaanis raamatu- 
kogutund, kus kuulati lugusid 
ja valiti meelepärane raamat. 
Iga päev oli DEAR-tund (drop 
everything and read), mil õpila
ne leidis klassis endale mugava 
koha, kus omaette raamatut lu-

Varje  S oo tak

18. märtsil võttis rektor 
Jaak Aaviksoo ajaloo muu- 
semi vastu ülikooli pensio- 
neerunud töötajaid.

Kutsutute hulgas olid 
emeriitprofessorid Edvitar Lei
bur ja Jüri Tamm, dotsendid 
Elmar Arak, Eevi Maiste, 
Margareete-Helge Otter, Helle 
Tapfer, Rein Pullerits ja Ilmar 
Rammo, assistent Sirje Krikk de

geda. Huvitav oli ka nn sõbra- 
tund (buddy reading), kus 5. 
klassi lapsed tegelesid kord nä
dalas lasteaialastega -  loeti üks
teisele raamatuid, kusjuures 
vanem laps oli õpetaja rollis ja 
võttis seda täiesti tõsiselt.

Külastasime ka Steekee alg
kooli, mille ukselt leidsime ees
tikeelse sildi “Tere tulemast!”. 
Sealgi valitses tundides distsip
liin, mis tegelikult ei tundunud 
sugugi range. Steekee algkoolis 
saadavad klassiõpetajad iga 
päev lapsevanemale teate õpi
lase käitumise kohta, mis hoiab 
koduseid lapse tegemistega 
kursis ja tagab tiheda suhtluse 
kooli ning kodu vahel. Erinevalt 
meie kooli traditsioonidest saab 
Tennessee õpetaja igal aastal 
uue klassi. Kord nädalas on 
tund, kus arendatakse mõttete
gevust liikumise kaudu. Nägi-

Mateo, lektor Jüri Tammaru, 
vanemteadur Jaan Salm, tea
durid Vilve Nummert ja Viljar 
Pihl, erakorraline õpetaja Arne 
Laos jpt.

Vastuvõtule kutsutuid auta
sustati ülikooli medali või tänu
kirja ja raamatuga.

Rektor Jaak Aaviksoo tänas 
neid aima ma teris tehtud töö 
eest ning avaldas lootust, et 
nende akadeemiline elutöö TÜs 
veel jätkub.

me näiteks lapsi matil mööda 
tähesedeleid roomamas.

Gümnaasium, kolledž, 
ülikool

Ootamatu lumesaju tõttu jäi 
meil kahjuks nägemata põhi
kool, sest koolid suleti mõneks 
päevaks.

Paar päeva vaatlesime Heri- 
tage’i gümnaasiumi akadeemili
se ja kutsesuunitlusega tunde. 
Kõik Tennessee noored peavad 
õppima gümnaasiumis, kus 
soovi korral saab omandada ka 
kutseharidust. Iga õpilane 
koostab endale individuaalse 
tunniplaani, kuhu kuuluvad ka 
osariiklikult määratud kohus
tuslikud ained.

Knoxville’i Tennessee Ülikoo
lis tutvustas dr Karl Jost meile 
haridusteaduskonda, raamatu
kogu ja üliõpilasvahetusega te-

Elis Rüütli
IPM 2003
meediakoordinaator

Homme kell 11 algab välis
ministeeriumis maailma 
suurima tudengiorganisat- 
siooni AIESEC presidentide 
aastakonverents.

„International Presidents 
Meeting 2003 (IPM 2003) on 
kõige rahvusvahelisem üritus, 
mis seni Eestis toimunud -  osa
võtjaid on rohkem kui 80 rii
gist," ütles konverentsi projek
tijuht Kersti Käbin. "Konverents 
on ideaalne võimalus saada ja 
anda Eestist positiivne koge
mus ning äratada huvi meie 
riigi vastu,“ lisas ta.

Avamisel tervitavad Eestisse 
tulnud tulevikuliidreid AIE- 
SECi patroonid TÜ rektor Jaak 
Aaviksoo, TTÜ rektor Andres 
Keevallik ja TPÜ rektor Mati 
Heidmets.

10-päevasel konverentsil 
arutatakse globaalse organisat
siooni aastaplaane ja valitakse 
rahvusvaheline juhatus pea
korterisse Rotterdami.

Eesti noortele korraldab 
AIESEC 26. märtsil Saku Suur- 
hallis kultuuride messi. Konve-

gelevat keskust. Viimases koh
tasime ameeriklasest õppejõu
du, kes suhtles meiega eesti 
keeles. Ta oli mõne aasta tööta
nud Rapla Vesiroosi Gümnaa
siumis inglise keele õpetajana.

Võtsime aktiivselt osa 
Maryville’i kolledži loengutest, 
kus tutvustasime Eesti koolide 
õppekorraldust. Interneti abil 
otsiti Euroopa kaardilt üles ka 
meie pisike riik. Ameeriklastes 
tekitas hämmingut meie väike 
rahvaarv ja ülikooli soliidne va
nus.

USA hariduselust

USAs kontrollib hariduselu iga 
osariik eraldi, föderaalvalitsus 
tegeleb põhiliselt statistikaga. 
Seepärast on igal osariigil ka 
oma haridusnõukogu. Meil oli 
suurepärane võimalus külasta
da Tennessee haridusnõukogu

rentsi mõte Eesti jaoks väljen
dub tunnuslauses “Things can 
be different” (asjad võivad olla 
ka teisiti), mille eesmärk on sü
vendada kultuuridevahelist 
mõistmist ja avardada noorte 
maailmapilti.

AIESECi tudengid soovivad 
panna Eesti noori ja firmaesin- 
dajaid mõtlema neid ümbritse
vate võimaluste üle, propagee
rida kultuuride erinevusi, kee
leõpet, soodustada eri kultuuri
de noorte omavaheliste kontak
tide loomist, samuti aidata kaa
sa koostööle organisatsioonide 
ja koolide vahel.

AIESEC soovib tugevdada 
Eesti noorte konkurentsivõimet 
üleilmastuval tööjõuturul ning 
aidata kaasa nende sotsiaalse 
kapitali loomisele ja suhete 
arendamisele.

AIESEC on maailma suurim 
üliõpilaste juhitav kasumit mit
tetaotlev organisatsioon 
(www.aiesec.org), kuhu kuulub 
750 kõrgkooli rohkem kui
15 000 üliõpilasega 85 riigist.

AIESECis tegutsevad majan
dusest ja juhtimisest huvitatud 
üliõpilased üle maailma juba 
aastast 1948, Eestis aastast
1989.

AUTOR

Nashville’is, mida võib võrrelda 
meie haridusministeeriumiga.

Elavat huvi tunti meie õppe
süsteemi, eriti keeleõppe vastu. 
Näiteks USAs hakatakse võõr
keelt, milleks enamasti on his
paania keel, õpetama alles 
keskkoolis.

Reisiseltskonda kuulusid õp
pejõud Karmen Trasberg, eri
pedagoogika II kursuselt Liina 
Taska, kasvatusteaduste IV kur
suselt Siret Linnas, käsitöö ja 
kodunduse õpetajaks pürgiv 
Annika Kalda, Ave Seim õpeta
jate seminarist ning tulevane 
inglise keele õpetaja Natalja So
kolova Narva kolledžist.

Reisi korraldasid Maryville’i 
Kolledži õppejõud dr Terry 
Simpson, kes Õpetas Fulbrighti 
vahetusõppejõuna Tartu Üli
koolis 2000. aastal, ja haridus- 
teaduskond.

V A H E T U S -
Ü L I Õ P I L A S E K S
A M E E R I K A S S E

TÜ välisüliõpilastalitus kuu
lutab välja konkursi kandi
deerimiseks Põhja-Carolina 
Ülikooli Greensboros (USA).

Ülikoolide vahel sõlmitud 
lepingu kohaselt on TÜ ba
kalaureuse- ja magistriõppe 
üliõpilastel võimalik kandi
deerida vahetusüliõpilaseks 
USAsse Põhja-Carolina Üli
kooli (www.uneg.edu) 
üheks semestriks 2003/
2004. õppeaastal. Kandi
deerida ei saa psühholoogia 
ja õigusteaduse magistran
did ning meditsiini või mee
diat/ajakirjandust õppivad 
bakalaureuseõppe üliõpila
sed.

Dokumendid esitada 31. 
märtsiks Põhja-Ameerika 
ülikoolide teabekeskusesse 
TÜ Raamatukogu, W. Struve 
1-325. Avatud E-N 13-16.

Info: Merli Tamtik, 
merlit@ut.ee, tel 427 243.

NB! Kõigil kandideerimis- 
huvilistel on võimalus osale
da infotunnil 24. märtsil kell
14 ph aud 102, kus esinevad 
vahetusüliõpilased UNCG- 
st, samuti võimalus esitada 
küsimusi dokumentide täp
se vormistamise kohta.

Rektor tänab ülikoolis tehtud töö eest Vilve Nummertit.
JAAK NILSON

Tunnustati teenekaid

Eesti kõige rahvus
vahelisem konverents

mailto:harryl@ut.ee
http://www.sell2003.lt
http://www.aiesec.org
http://www.uneg.edu
mailto:merlit@ut.ee
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Tudengid vaidlevad 
maa ostu-müügi üle

Tartu Akadeemiline Meeskoor pälvis Eesti Meetelaulu Seltsi võistulaulmisel A-kate- 
goorias esikoha. e r a k o g u

•  •

TU muusikaõpetaja 
Richard Ritsing 100

In d re k -lv a r  M äärits
EHKSi juhatuse liige

22. märtsil toimub Riigikoh
tus 2002/2003. aasta Eesti 
Harjutuskohtu võistluse 
suuline voor.

TUnnustatud juristidest 
koosneva kohtukolleegiumi ees 
võtavad üksteiselt mõõtu õigus- 
haridust pakkuvate Eesti üli
koolide tudengitest koosnevad 
neljaliikmelised võisdconnad.

Kell 10.30 algavasse suulisse 
vooru on jõudnud kirjaliku voo
ru tulemuste põhjal selgunud 6 
tublimat võistkonda.

Võistkonnad jagunevad ting
likult vaidlusaluse kaasuse 
poolteks, kes peavad kohtule 
oma väiteid ja argumente esita
des järgima kohtuprotsessi 
reegleid.

Kohtukoosseisu kuuluvad 
tuntud juristid-praktikud (van
deadvokaat Viktor Kaasik ja en
dine justiitsminister ning van
deadvokaat Urmas Arumäe), 
kohtuvõimu esindajad (riigi
kohtunikud Ants Kull ja Villu

M a ri-L iis  K äärt
ESN-Tartu infojuht

Homme kell 15 toimub üli
kooli keeltekeskuses Näitu
se 2 kohalike ja välistuden
gite Euroopa Liidu teemaline 
konverents.

Üritus saab teoks Euroopa 
Komisjoni toetusel põhineva 
üle-euroopalise tudengialga- 
tusliku Magellano projekti raa
mes.

Projekti eesmärk on koguda 
Euroopa Liidu tulevikualaste 
konverentside kaudu üliõpilas
te ideid ELi tuleviku kohta. 
Nende põhjal koostatakse 
Euroopa Komisjonile esitatav 
raamdokument.

Euroopa tudengikonventi 
tutvustab konverentsil oma et
tekandes TÜ avaliku halduse 
magistrant Kristi Hakkaja.

Magellano projektis osalevad 
Itaalia tudengid, kes reisivad 
mööda Euroopa Liidu liikmes-

M arta  V asarik

29. aprillist kuni 3. maini 
ootab ülikooli kultuuriklubi 
kõiki tudengeid traditsiooni
listele kevadpäevadele.

Sel aastal on taas kavas suuit 
populaarsust võitnud bambus-, 
ja paadiralli ning tudengilaat, 
lisaks palju uut ja huvitavat.

Üritustest osavõtjad võiksid 
juba praegu ettevalmistustele 
mõelda. Tudengilaul vajab ju 
harjutamist ning kostümeeri
tud teatejooks vastavat riietust.

Kõve ning kohtunikud Rutt Tee
veer, Peeter Jerofejev ja Donald 
Kiidjärv) ning õigusteadlased 
(Andres Vutt ja Janno Lahe TÜ 
õigusteaduskonnast).

Eesti Harjutuskohtu võistlus 
leiab aset kuuendat korda ning 
igal aastal on võistluse aluseks 
olev kaasus olnud erineval päe
vakajalisel teemal. Selle aasta 
võistluse kaasus on pühenda
tud võlaõigusele, täpsemalt 
maa ostu-müügi küsimustele. 
Kaasuse teemavaliku tingis võ- 
laõigusseaduse ja uue tsiviilsea
dustiku üldosaseaduse kehtima 
hakkamine 2002. aastal.

Tudengid peavad omavaheli
ses võistluses selgitama 2 pare
mat võistkonda, kes kohtuvad 
finaalis.

Finaalvoor algab orienteeru
valt kell 15 ja võitjad kuuluta
takse välja 17.30.

Eesti Harjutuskohtu võistlust 
viib igal aastal läbi mittetulun
dusühingu Eesti Harjutuskohtu 
Seltsi juhatus, võistlust toeta
vad advokaadibürood, erine
vad firmad ning riigiasutused.

maid. Külastatakse ka kandi- 
daatmaid.

Igas peatuspaigas (igas riigis 
üks linn) korraldataksegi 
Euroopa Liidu tulevikku puu
dutav konverents.

Peale üliõpilaste on kohtutud 
ka ministritega, Poolas koguni 
presidendiga.

Lisaks konverentsile valmi
vad ka projekti kajastav raamat, 
film ja eri kultuuride rändpildi- 
näitus.

Magellano projekti taga on 
üle-euroopaline tudengiorgani- 
satsioon Erasmus Student 
Network International. Organi
satsioon esindab välistudengite 
huve Euroopas ning koosneb 
rohkem kui 150 sektsioonist.

Tartus tegutseb Tartu Ülikooli 
juures ESN-Tartu, mis tegeleb 
Tartus õppivate välistudengite 
sotsiaalse ja kultuurilise integ
ratsiooniga.

Lisainfo: tel 058 023 289,
053 948 551; info@esn.ee.

Täpsema infoga veebileht 
valmib peagi.

Ülikooli kultuuriklubi tegeleb 
sügis- ja kevadpäevade korral
damisega juba alates 1989. aas
tast. Klubi liikmed on nii erine
vate kõrgkoolide tudengid kui 
ka vilistlased.

Sügis- ja kevadpäevade kor- 
raldamisse on kaasatud veel 
üliõpilasesindused, kõrgkoolide 
juures tegutsevad klubid ja selt
sid, ööklubid ning paljud orga
nisatsioonid.

Terje Lõbu
TÜ Ajaloo Muuseumi 
museoloog

Üks TÜ muusikalise palge 
kujundajaid on aastaid olnud 
Richard Ritsing, kes vääri
nuks oma tegevuse eest 
professoritiitlit.

Muusikaõpetaja on ameti
koht, mis kuulub iga klassikalise 
universitase juurde.

Kuid ehk on hoopis suure
maks tunnustuseks muusika
mehele tiitel Maestro, millega 
on tema poole pöördunud sajad 
üliõpilastest ning õppejõudu
dest koorilauljad ja muusika
sõbrad.

Richard Ritsingu sõrm ja 
peagi ka süda said ülikoolile an
tud 1923. aastal, mil Räpinast 
pärit noormees alustas siin filo- 
loogiaõpingutega. Ehkki huvi 
keelenüansside vastu jäi elu
aegseks, said paralleelsed õpin
gud Tartu Muusikakoolis edasi
se elutee kujunemisel määrava
maks. Lapsepõlvest kaasa saa
dud muusikapisikja suhtlemis- 
ning organiseerimisvajadus 
leidsid parima rakenduse koo
rilaulu kaudu -  olgu see kaasa- 
laulmine, üha uute kooride ra
jamine, rahva laulutraditsiooni
de uurimine või koorilaulude 
loomine.

Kooridelt erksust

Ritsingu elutööks võib pidada 
kolme koori -  Vanemuine, Tartu 
Akadeemiline Meeskoor, Tartu 
Ülikooli Akadeemiline Naiskoor. 
Neist kaks viimast on tihedalt 
seotud akadeemiliste noortega.

Aastakümnetepikkune töö 
noorte inimestega ei lasknud ka 
maestro] endal vananeda, an
des vaid energiat ja säilitades 
vaimuerksust. Kuigi aasta-aas- 
talt suurenes vanuse lahe oma 
õpilastega, ei tekkinud maestrol 
lauljatega põlvkondlikke konf
likte, suhtlemisnorme määras 
pigem Ritsingule omane kor
rektne käitumislaad, mida nõu
kogude ajal võeti kokku sõna
paariga -  eestiaegne inimene.

Jah, see ta tõesti oli -  sündi
nud tsaariajal, inimeseks kuju
nenud ennesõjaaegses Eesti 
Vabariigis ja suuri mehetegusid 
teinud ajal, mil meie ülikooli ni
metus oli täiendatud sõnaga 
riiklik. Elu lõpul sai ta taas pü
hendada oma loomingu sellise
le Eestile, mis Ritsingu jaoks oli 
alati olemas olnud. Kui saatus 
oleks lubanud vanameistril jõu

da oma käesoleva juubelini, siis 
tema suust ei oleks me vist 
kuulnud kurtmist “kas me sel
list Eestit tahtsime”. Optimism 
ja sihikindlus oma ideede ellu
viimisel ei jätnud teda kunagi 
maha. Oma 90. sünnipäeva 
künniselgi on Richard Ritsing 
teinud ülestähendusi vihikus
se, mis kannab pealkirja “Veel, 
mida jõuan...”.

Koorid kui seltsid

Ritsingul oli ka vedamist, et 
suurtest poliitilistest tuulepu
hangutest ilma füüsiliste vint- 
sutusteta läbi tulla. Kas tuli see 
osavast ja avalast suhtlemisos
kusest või siirast, kohati naiiv-

M artin  K arner
TAMi laulja, konverentsitõlke 
magistrant

Eelmisel laupäeval Tallinnas 
Eesti Meestelaulu Seltsi 
(EMLS) korraldatud mees- 
ja poistekooride võistulaul
misel võitis meeskooride A- 
kategoorias Tartu Akadee
miline Meeskoor (ТАМ) Alo 
Ritsingu juhatusel.

Parimad Eesti meeskoorid ja 
poistekoorid selgitatakse välja 
iga viie aasta tagant neljas kate
goorias.

Võistulaulmisel osales 36 
koori. See oli 12 koori võrra 
rohkem kui 1998. aastal eelmi
sel võistlusel.

Kooride taset hindas rahvus
vaheline zürii, kuhu kuulusid 
oma ala autoriteedid Soomest, 
Lätist, Venemaalt ja Leedust. 
EMLSi juhatuse esimehe Jaan 
Otsa sõnul olid žürii liikmed 
Eesti meekooride kõrge taseme

suseni ulatuvast muusikale pü
hendumisest. Kuidas teisiti 
mõista keeldumist sõjajärgse
test karmidest korraldustest 
võtta osa hoogtööpäevadest 
(mis mõnigi kord meenutasid 
kilplaste tegemisi), tuues põh
jenduseks kooriproovid ja muu- 
sikatunnid. Kindlasti olid raske
tel aegadel maestrole moraal
seks toeks hea inimesena tun
tud dirigenti armastavad laul
jad. Koorijuhina, olles meeslaul- 
jaile venna ja naislauljaile isa 
eest, on tal tulnud küll ja küll 
oma hoolealuste eest aru anda 
muusikakaugeile ülemustele.

Sõjajärgseil aegadel oli lisaks 
muusikalisele küljele ülikooli 
laulukooridel täita oluline lünk
-  asendada laialiaetud seltse ja 
korporatsioone. Oli ju koolides
ki oma kodukord koos seltsielu
ga, kus olulisel kohai oli üld
inimlik kasvatuslik moment, 
mis erines tollal avalikult pro- 
pageeritavaist ideaalidest.

Tänini elavad Ritsingult risti- 
misvee saanud Gaudeamuse 
nime kandvad Balti üliõpilaste 
laulupeod.

Ritsingu austajaid kutsume
25. märtsil, Maestro 100. sün
niaastapäeval TÜ Ajaloo Muu
seumi näitusele “Otsin õnne”.

ning rohkearvulise osavõtu üle 
meeldivalt üllatunud.

Seekordne mõõduvõtmine
oli pühendatud EMLSi 15. aas
tapäevale ja Gustav Ernesaksa 
95. sünniaastapäevale.

TAMi asutas 1912. aastal Ju
han Simm. 1933-1974 juhatas 
koori Richard Ritsing, seejärel 
asus dirigendina tööle tema 
poeg Alo Ritsing.

ТАМ rõõmustab muusikasõp
ru 25. märtsil TÜ aulas. Laula
me koos ülikooli akadeemilise 
naiskoori ja Vanemuise sega
kooriga TAMi kauaaegse diri
gendi, Richard Ritsingu 100. 
sünniaastapäevale pühenda
tud kontserdil.

28. märtsil saab TAMi kuulata 
Räpinas. Aprilli lõpus on plaa
nis anda kontsert Türi kolledžis 
ja Pärnu uues kontserdimajas. 
Koor esineb ka tudengite ke
vadpäevadel.

Suve lõpus on plaanis pikem 
välisreis.

Eesti üliõpilased ja EL

TAAVI TUVIKENE

Kevadpäevad tulekul

ТАМ võitis m ees
kooride võistulaulmise

U U D I S E D

Linnamuuseumi 
külalisnäitus 
“Tartu suurmehi”
TÜ Raamatukogu raamatu
muuseumis avatakse täna kell
15 aastavahetusel linnamuu
seumis eksponeeritud näitus 
‘Tartu suurmehi”.

Näituse märksõnad on hari
dus ja linn ning motoks “Homo 
locum ornat...”(inimene kau
nistab paika...).

Läbi sajandite on Tartus ela
nud ja töötanud mehi, kes jätsid 
püsiva jälje Tartu linna ajaluk
ku. Neid, kes said hariduse pal
judes Euroopa ülikoolides 
(Bologna, Rostock, Leipzig, Pra
ha, Wittenberg, Karlsruhe, 
Peterburg, Leningrad, Tartu), 
ühendab vaimsus, haritus ning 
sõnumi viimine Tartust maail
ma ja maailma toomine Tartus
se. Seda kõike on püütud avada
14 tartlase elu ja loomingu kau
du.

Ülikooli raamatukogu vara
dega täiendatud väljapanekut 
saab külastada 18. aprillini.

Maalitudengi Eve 
Kippari näitus
Alates 17. märtsist võib TÜ Raa
matukogu teaduskirjanduse 
saalide fuajees vaadata TÜ 
maalieriala 4. aasta üliõpilase 
Eve Kippari õlimaalide näitust 
„Vaade maailmale".

Ülikooli maalikunsti erialal 
õpib ta alates 1998. aastast.

Näitusega „Vaade maailmale11 
püüab kunstnik pintsliga lahata 
inimeste maailmavaatelisi eri
nevusi, nägemusi ja valikuid.

Näitus jääb avatuks 31. märt
sini.

Üliõpilaste loodus- 
kaitsering 45
29. märtsil kell 12 algab ülikooli 
raamatukogu konverentsisaalis 
Tartu Üliõpilaste looduskaitse
ringi 45. aastapäeva konve
rents “Kodanikualgatuslik kesk
konnakaitse Eestis”.

Ringi presidendi Jaan Pärna 
viimase aasta tegevuse kokku
võtete järel algavad ettekan
ded.

Rein Ahas räägib teemal 
“Arengumaa? Arenev maa? 
Arenenud maa? -  Keskkonna
teadlikkus Eestis”, Kuido Kar
tau “Avalikkuse kaasamine 
keskkonnamõju hindamisse”, 
Tsipe Aavik tutvustab pärand- 
koosluste kaitset ning Ivar 
Puura kõneleb fosforiidisõjast.

Avatakse fotonäitus “Ringi 
hääletamisvõistlus”.

Kell 18 algab korp! Rotalia 
majas (Tähe 3) pidulik aasta- 
päevaõhtu.

Saab vaadata ka kunstinäi
tust ja slaide. 1958. aastal asu
tatud Tartu üliõpilaste loodus- 
kaitsering, kus tegeldakse nii 
uurimistegevuse kui praktiliste 
töödega, on esimene omataoli
ne maailmas.

Ringi on aastakümneid ju
hendanud Jaan Eilart.

Jaan Eilart.

mailto:info@esn.ee
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Juhan Tuldava
23. aug 1922 -17 . märts 2003

KAS T O E T U S T  T A H A D ?

TÜ Üliõpilasesindus kuulutab välja projektikonkursi üliõpilaste 
ettevõtmiste toetamiseks.

Tingimused:
• üritus või ettevõtmine peab olema suunatud TÜ üliõpilastele 

mistahes valdkonnas (kultuur, sotsiaal, haridus);
• esindus toetab projekti kuni 50% ulatuses, reeglina kuni 

5000 krooniga;
• planeeritav üritus/ürituste seeria peab olema toimunud 30. 

maiks;
• lõpparuanne esitada hiljemalt kuu aja jooksul pärast ürituse 

toimumist.

Projektitaotiuses peab olema märgitud: projekti nimi; toimumi
se aeg ja koht; korraldaja; eelarve; eelarve lahtikirjutus; sum
ma, mida taotletakse; omapoolne finantseering ja/või teiste 
toetajate panus; üldeesmärk, valdkond ja selle arendamine; 
konkreetne eesmärk; sihtgrupid, kellele projekt on suunatud; 
võimalikud ohud ja takistused ning nende ületamine; 
korraldaja(te) kontaktandmed.

Taoüuste esitamise lõpptähtaeg on 30. märts. Esitatav pro
jekt saata aadressil: halikas@ut.ee.

Lisainfo: halikas@ut.ee, 375 400 Ülikooli 18B, Tartu.

Ü E K N i  S T I P E N D I U M I D

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) avab Margot M. ja 
Herbert R. Linna stipendiumite konkursi. Konkurss toetab eesti 
päritolu tudengeid üle maailma. Stipendiumi suurus oleneb 
majanduslikust vajadusest, taotletavast akadeemilisest kraadist 
või kutsest, samuti õppekohast. Stipendiumi minimaalne suu
rus on 1000 USD ja maksimaalne 5000 USD aastas.

Stipendiumid on ühekordsed ja makstakse välja semestri 
kaupa, kui õppetulemused seda õigustavad ning stipendiaat 
jätkab õpinguid.

Konkurss ei ole avatud neile, kes on varem saanud ÜEKNi või 
ÜEKNi Lane-Lahesalu stipendiumi.

Sooviavalduse blankett tuleb ette tellida aadressil:
Estonian World Council, Inc. PO. Box 2205 
Mäido Kari, esimees 
ÜEKNi stipendiumide komisjon 
Gaithersburg, MD 20886-2205 USA, 
faksi kaudu numbril 301-869-0519 või e-posti aadressil 

mkari@erols.com. Sooviavalduse blankette saadame ainult 
õhupostiga 1. maini 2003. E-posti või faksiga sooviavaldusi 
välja ei saadeta. Blankette võib kohapeal paljundada.

Avaldused on Tartus saada Põhja-Ameerika ülikoolide teabe
keskuses, Struve 1-325.

Täidetud sooviavaldused tuleb tagastada ainult õhupostiga, 
mis kannab 15. mai või varasemat postitemplit! ÜEKN loodab 
teha stipendiumide kohta lõplikud otsused 1. septembriks.

M tH u ria jä kiri nr 3
Hando Runnel. Vaimsuse hoidmine elukohustusena: Passaaž 
Jacques Derrida. Õigusest õiglusele 
Kristin Marmei. Suveräänsuse kontseptsioonist 
Juri Berezkin. Antropoloogia, arheoloogia, evolutsioon ja 

“kultuuripärand” : Ülevaade kaasaegsetest metodoloogilistest 
käsitlustest

Avo Sõmer. Orpheus ja Pierrot: 20. sajandi algusaastate uue 
muusika tahke 

Kajar Pruul. Perifeeria ja kriitika: Rein Kruus ja tema aeg 
Rein Taagepera. Baltimaades valitsevad hoiakud ja korrupt

sioon maailma kontekstis 
Denis Diderot. Rameau vennapoeg. I

.I  I  I  шЗ
О....

Välja üürida omanikult

2 lukskorterit vanalinnas
(82 m2 saunaga ja  40 m 2 kaminaga) 

rahulikus ja  turvalises majas.
Tel 056 493 808.

Raske haigus on viinud ma
nalateele suure rahvusva
helise tunnustuse pälvinud 
keeleteadlase, ülikooli sak
sa keele kateedri juhataja, 
emeriitprofessor Juhan Tul
dava.

Tuldava sündis Tallinnas Ees
ti diplomaadi pojana. Tallinnas 
alustas ta ka haridusteed, mis 
saatuse tahtel jätkus Stockhol
mis ja Kopenhaagenis. Stock
holmi Ülikooli lõpetas ta 1957, 
kolm aastat hiljem omandas 
seal litsentsiaadikraadi (PhD) 
balti keelte ajaloo alal. 1964 
naasis Tuldava Eestisse, asudes 
töötama ülikoolis vanemõpeta
jana, pärast doktoritöö kaits
mist professorina.

Hoolimata säravast andest ja 
sügavatest teadmistest mitte 
ainult keeltes, vaid ka arvude ja 
valemite maailmas, ei kulgenud 
Tuldava tee doktorikraadini ta
kistusteta. Rootsis omandatud 
akadeemilist kraadi N. Liidus ei 
arvestatud ja tuli kirjutada uus 
väitekiri. Dissertatsioon oli pea
aegu kaante vahel, kui selgus, 
et akadeemilist tunnustust vää
rib vaid vene keeles vormista
tud uurimus. Rahutu otsija- 
vaim ei lubanud kulutada aega 
läbikäidud tee kordamisele, ta 
ldrjutas enda sõnul jällegi “liht
salt uue töö”, mille kaitses 
1984. Ta käsitles selles mitme
suguste kvantitatiivsete meeto
dite rakendamist lingvistikas 
(eesti keele näitel).

Kvantitatiivlingvistika kuju
nes tänu prof Tuldavale TÜ 
üheks kaubamärgiks. TÜ keele
teaduslikud kogumikud olid 
hinnatud mitte ainult N Liidus. 
l\ildava algselt vene keeles ü- 
munud monograafia on nüüd
seks tõlgitud inglise ja saksa

70

Avo Indermitte,
majahoidja -  23. märts

65
Berta Jõhvik,
raamatupidaja -  24. märts

55
Jaan Kutsar,
lukksepp -  26. märts

50

Ene Talpsep,
teadur -  25. märts 
Kersti Taal, 
bibliograaf -  26. märts

45
Aili Tomingas,
ametnik -  24. märts 
Tiit Hang, 
teadur -  25. märts

keelde.
1997 ilmus rahvusvahelise 

ajakitja Journal o f Quantitative 
Linguistics eriväljaanne, mis oli 
pühendatud Juhan Tuldava 
75. juubelile. Juhan Tuldava 
publikatsioonide loetelu hõl
mab ca 200 teaduslikku artiklit, 
mitut monograafiat, keeleõpi- 
kut ning koostöös kolleegidega 
valminud sõnaraamatut.

Endised üliõpilased mäleta
vad veel aastate takka prof Tul
dava loenguid saksa keele aja
loost eelkõige tänu nende peen
susteni lihvitud struktuurile ja 
erakordsele selgusele, millega 
keerulised seosed arusaada
vaks ja, mis peamine, huvita
vaks räägiti. Tema koostatud 
õpikud germaani filoloogiast on 
kasutusel tänini, estofiilidele 
laias maailmas ilmus mõni aasta 
tagasi trükist eesti keele õpik 
inglise keele baasil.

Kolleegid ja õpilased jäävad 
alatiseks austama mälestust 
prof Juhan Tuldavast kui välja
paistvast teadlasest ja õpeta
jast.

Germaani-romaani 
filoloogia osakond, 

saksa filoloogia õppetool

40

Mehis Viru,
erakorr vanemteadur -  27. 
märts

35

Kristel Kink,
assistent -  25. märts

30

MerÜin Kiviorg,
lektor -  21. märts 
Anna Džalalova,
õpetaja, lektoraadi juhataja -  
25. märts
Kaili-Lotta Juhkam,
raamatukoguhoidja -  26. 
märts

25

Kristi Kallion,
haldusjuht -  25. märts

ACTA DIURNA
21. märtsil kell 16.15 toimub kee
miahoones aud 430 anorgaanili
se keemia professori kohale 
kandideerija vanemteadur Väino 
Sammelselja venia legendi “ Pin- 
nakeemia (sissejuhatav loeng)” .

21. märtsil kl 18 toimub Lõuna- 
Eesti keele- ja kultuurikeskuses 
Kauksi Ülle luulekogu “Käänü- 
päiv" esitlus. Esinevad Lõkõriq 
ja Liinatsuraq, Merca loeb 
Kauksi Ülle uusi luuletusi ja vaa
data saab Evar Riitsaare 
setoteemalisi maale.

24. märtsil kell 15 toimub Lossi 3- 
112 videoseminar, mis tutvustab 
Eesti Tehnoloogiaagentuuri poolt 
toetatava projekti Tartu Spinno 
raames tööd alustanud TÜ ja 
EPMÜ ühise projektiarendusgru- 
pi tegevuse aluseid. Seminar on 
arvutivõrgu kaudu jälgitav, link 
videostriimile paigaldatakse 
enne ürituse algust TÜ Tehnoloo
giainstituudi kodulehele 
www.tuit.ut.ee. Seminaril saab e- 
posti kaudu esitada ka küsimusi, 
kõigile seminari ajal registreeri- 
nutele aga saadetakse seminari 
ettekannete materjalid.

KAITSMISED
26. märtsil toimub ülikooli nõuko
gu saalis doktoritööde kaitsmine 
arstiteaduskonnas: 
keli 13 Leena Puksa “Hilisvastu- 
sed motoorsete närvide juhte- 
kiiruste mõõtmisel. F lained ja А 
lained tervetel ja polüneuro- 
paatiate korral". Juhendajad 
prof Toomas Asser, dots Björn 
Falck (Turu Ülikool), prof Erik 
Stalberg (Uppsala Ülikool). Opo
nent prof Juhani Partanen (Kuo
pio Ülikool);
kell 15.30 Toomas Sillakivi 
“Perforeerunud peptiline haa- 
vand Eestis: epidemioloogia, ris- 
kifaktorid ning seosed Helico- 
bacter pylohga". Juhendaja 
prof Ants Peetsalu. Oponendid: 
Rando Truve (dr med) ja Tama
ra Vorobjova (dr med). Info: 
Tuuli Ruus, tei 375 325.

26. märtsil keli 16.15 kaitseb 
Lossi 3-426 Katrin Kello magistri
tööd “ Isikliku sõltuvuse piirid ja 
tunnused 18. sajandi Liivi- ja 
Eestimaal päruskuuluvuse teket 
või muutumist käsitlevate kohtu
otsuste põhjal” magister artium 
(ajalugu) kraadi taotlemiseks. 
Juhendaja dots Mati Laur, PhD. 
Oponent lektor Toomas Ane- 
paio, mag iur. Info: Ludmilla 
Meiel, tel 375 651.

31. märtsil kell 12.15 ph aud 102 
kaitseb Ell Vahtramäe magistri
tööd “Muinasjututüüp “Abistaja 
nimi” (AT 500) Eesti Rahvaluule 
Arhiivis” magistrikraadi taotlemi
seks eesti ja võrdleva rahvaluule 
alal. Juhendaja dots Tiiu Jaago, 
knd (filol). Oponent Risto Järv, 
MA. Info: Hille Roots, tel 375 223.

31. märtsil kell 18.15 kaitseb Tiigi 
78-311 Kati Lindström semiooti
ka osakonna nõukogus magistri
tööd “Eesti haiku modelleerivas 
lähenemises: meetrika, kommu
nikatsioon, kujundid ja maastik” . 
Juhendaja vanemteadur Mihhail 
Lotman. Oponendid dots Arne 
Merilai ja teadur Aare Pilv. Info: 
Ulvi Urm, tel 375 933.

3. aprillil toimub matemaatika-in- 
formaatikateaduskonnas Liivi tn 
2-402 magistritööde kaitsmine: 
kell 15 arvutiteaduse instituudi 
magistrant Andrei Ivanov infor
maatika erialal “MATHCAD 
TUTORIAL-interaktiivne prog
ramm tarkvarapaketi MATHCAD 
tundmaõppimiseks” . Juhenda
jad prof Mare Koit ja dots Malle 
Fischer. Oponent lektor Heli 
Uibo;
kell 16.30 rakendusmatemaatika 
instituudi magistrant Annika 
Paltsepp matemaatika erialal 
“Mittelineaarsete plastsete silind- 
riliste koorikute optimiseerimi- 
ne” . Juhendaja prof Jaan 
Lellep. Oponent teadur Ella 
Puman.

7. veebruaril välja kuulutatud An
nika Paltsepa ülalmärgitud töö 
kaitsmine 20.02 jäi oponent Kal

ju Soonetsi haiguse tõttu ära. 
Info: dots Leiki Loone, tei 376 
406.

LOENGUD
Teatriteaduse õppetooli külaline 
prof Arnold Aronson (Columbia 
Ülikool, NY) peab kaks loengut: 
25. märtsil kell 12 Lossi 3-215 
"American Avant-garde Theat- 
re"; 26. märtsil kell 10 ph 228 
"Current Mainstream Theatre in 
America” . Loengud inglise kee
les.

26. märtsil kell 18 toimub kh 
ringaud vabade kunstide kutsu
tud prof Tõnu Õnnepalu loengu
sarja “Praktiline lugemine ja kir
jutamine” järjekordne loeng 
“Elulugu ja evangeelium” .

KURSUSED
Prof A. Dulitšenko erikursus 
“Üldslaavi keel ja slaavi ühtsuse 
idee slaavlaste ajaloos” 
(FLVE.01.111, 2 АР, A) toimub 
neljapäeviti kell 16.15 Näituse 2- 
208. Esimene loeng 13. märtsil. 
Registreerumine Näituse 2-219 
või esimestel loengutel. Loeng 
on vene keeles.

TEATED
ТАМ võtab vastu lauljaid esime
se ja teise tenori häälerühma. 
Kontakt: mell@ut.ee või tule 
meie proovi marksu majas (Üli
kooli 16) esmaspäeviti ja kolma
päeviti kell 18.30.

23. märtsil toimuvad TÜ peahoo
nes üliõpilaste meistrivõistlused 
males. Ajakontroll 15 minutit. Re
gistreerumine 21. märtsini 
www.easl.ee või easl@easl.ee. 
Info: 052 57 624, 333 233.

26. märtsil osaleb ülikool kell 12 
Valga Kultuuri- ja Huvialakesku- 
ses noorte teabepäeval, kus tut
vustatakse õppimisvõimalusi üli
kooli bakalaureuse- ja magistri
õppes ning vastuvõtutingimusi. 
Info: Aire Luts-Vähejaus, regio- 
naaltegevuse peaspetsialist, tel 
375 603.

26. märtsil kell 15 toimub Liivi 
2-405 doktorantidega arutelu 
doktoriõppe probleemide 
üle. Osalevad rektor, prorek
torid, akadeemiline sekretär, 
õppe- ja üliõpilasosakonna 
peaspetsialistid. Info: Anita 
Kärner, tel 375 624.

26. märtsil kell 9.15-9.45 ph aud 
227 peab ülikooli iganädalast 
hommikupalvust EELK Palamuse 
Püha Bartholomeuse koguduse 
õpetaja Jaan Nuga.

27. märtsil kell 14 algab avatud 
uste päev Narva kolledžis. Info: 
Jaanus Villiko, projektijuht, tel 
(035) 60 608.

27. märtsil kl 18 Lõuna-Eesti kee- 
le- ja kultuuriuuringute keskuse 
jututarõs kõneleb ja loeb pajatu
si tartukeelne humorist Kaarel 
Tuvike.

27. märtsist eksponeeritakse 
ajaloo muuseumi koostatud 
keskkonnanäitust “ Miks mina?” 
Võrumaa koolides ja lasteasutus
tes. Info: Maris Kivistik, tel (078) 
68 362.

28. märtsil kell 11,15 algab ava
tud uste päev Pärnu kolledžis. 
Info: Neve Albre, projektijuht, tel 
(044) 50 520.

28. märtsil kell 16.15 kõneleb 
eetikakeskuses (Ülikooli 7, II kor
rus) TÜ Kliinikumi ühendlabori 
meditsiinigeneetika osakonnaju
hataja dr Mari Sitska “Sünnieel- 
se geneetilise diagnostika eetili
sed küsimused” . Info: 375 427 
ja 375 327.

29. märtsil kl 12 algab ülikooli 
aulas langenud vabadusvõitleja 
päeva VII konverents. Info: Rein 
Vanja, tel 375 100.

KONTSERT
21. märtsil kell 19 on TÜ Kunsti
muuseumis kevade alguse kont
sert "Hümnid Vana-Kreeka ju
malaile” . Musitseerivad Toivo 
Sömer, Raho Langsepp, Mari 
Murdvee.

TÜ Õ P E T A J A T E  S E M I N A R  1 7 5

Ootame oma vilisdasija endisi õpetajaid kooli juubelile!
17.-22. märtsini lahtiste uste nädal
Kõigil on võimalus kuulata loenguid ja viibida tundides.
21. märtsü kell 11 konverents “Millist õpetajat vajab 21. sajandi 
Eesti kool?” seminari aulas
22. märtsil kell 12 kontsertaktus seminari aulas 
22. märtsil kell 17 vilistlasõhtu seminari aulas 
Esinemiskavad aulas igal täistunnü, töötavad puhvetid. 
Vüistlaste kohtumine lendude järgi.
Info ja registreerimine: juubel@ttc.ee või tel 343 542.
Kava www.ttc.ee/juubel.

Õ N N I T L E M E

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194x268 mm) 2700.- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500.- Logo ja/või foto kasutamine 50.- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800,- Reklaamteksti rida 10.- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07 375 440 1/12 lk (92x64 mm) 500.- Kuulutuse rida 5 - laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 Keeletoimetaja Marika Kullamaa http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44 x64 mm) 250.- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.
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Harjutuskohtus võitsid
* •

Tartu Ülikooli tudengid
Laura Paap
EHKSi juhatuse liige

Eesti Harjutuskohtu VI 
võistluse suulise vooru või
tis TÜ 4. kursuse võistkond 
(Ave Henberg, Monika Kool
meister, Rene Frolov ja Mee
lis Hint). Ave Henberg valiti 
ka parimaks oraatoriks.

Sel aastal oli tegemist era
õiguslike suhete sasipuntraga 
ostmisel ja müümisel.

Nii võistlejad, kohtunikud kui 
ka kaasuse koostaja Tartu Ring
konna kohtunik Tambet Tam- 
puu leidsid, et võistlusel koorus 
välja juriidilisi nüansse ning 
keerdkohti palju rohkem, kui 
arvata võis. Selles vaidluses ei 
saanud öelda, et ainult ühel 
poolel on õigus.

Ka kohtunikud ei teinud

võistlejate elu lihtsaks. Nad üri
tasid igal võimalikul võimalusel 
võisüejaid oma küsimustega se
gadusse viia, hindasid võistleja- 
te keskendumis- ja reaktsiooni- 
võimet ning nende üldisi tead
misi õigusteadusest. Parima 
oraatori kommentaari kohaselt 
jäi meelde kohtunike soe, kuid 
pingetpakkuv ja provokatiivne 
käitumine.

Monika Koolmeister võitja
võistkonnast leidis, et eriti jää
vad meelde suulisele voorule 
eelnenud päevad, mil võist
kond tundide kaupa telefoni ot
sas rippus ning kinnisasja kasu
tusõiguse võõrandamisega seo
tud probleeme arutas.

Tänavu osalesid võistlusel 
TÜ, TÜ Õigusinstituudi ja Con
cordia Rahvusvahelise Ülikooli 
võistkonnad.

Tartu Ülikool ja 200 
aastat germanistikat
S ire t R u tiku  
Rene K ege lm ann

Eile toimus Saksa Kultuuri 
Instituudis TÜ Kirjastuselt il
munud kogumiku “Germa- 
nistik in Tartu/Dorpat. 
Rückblick auf 200 Jahre” 
(väljaandjad Siret Rutiku ja 
Rene Kegelmann) esitlus.

Kogumiku koostamise ajen
diks oli ülikooli juubeliaasta. 
Ehkki TÜ ajalugu on palju uuri
tud, on siinse germanistika kui 
teadusharu areng jäänud seni 
praktiliselt tähelepanuta.

Väljaandjad seadsid eesmär
giks koguda kokku võimalikult 
erinevaid nägemusi germanis
tika kohta Tartu Ülikoolis -  aja
loost ja tänapäevast, sakslaste 
ja eestiaste, õppejõudude ja üli
õpilaste, filoloogide ja mittefilo- 
loogide jne perspektiivist.

Siret Rutiku annab ülevaate 
germanistika ajaloost TÜs. Kai 
Kull vaatleb õppe- ja teadus
tööd ning tudengielu 19. sajan
di Dorpatis. Erika Kärner val
gustab kuulsa keeleteadlase 
Leo Meyeri Tartu-aastaid. Liina 
Lukas analüüsib germanistika

CERMANISTIK 
IN  TARTU/DORPAT
RÜCKBLICK AUF 200 JAHRE

Siret Rutiku 

Rene Kegelmann (HgO

rolli nihkeid 19.-20. sajandi va
hetuse poliitiliste muutuste 
taustal. Ain Kaalep mõtiskleb 
saksa keele ja kirjanduse oluli
suse üle Eesti kultuuriloos. 
Rene Kegelmann kirjeldab oma 
tegevust ja muljeid Tartus 
DAADi lektorina. Dmitri 
Platonov arutleb saksa filoloo
gia õpingutest Tartus meesfflo- 
loogi pilgu läbi.

Kogumikule on kirjutanud 
kaassõna ka rektor Jaak 
Aaviksoo ja Saksa Liitvabariigi 
suursaadik Jürgen Dröge.

Eile saabus ülikooli Kieli Ülikooli delegatsioon eesotsas 
rektori prof Reinhard Demuthiga. Fotol rektor koos 
välissuhete osakonna juhataja Martina Schmodega. enne 
kohtumist T Ü  juhtkonnaga, kus arutati edasisi koostöö
sidemeid. Peahoones toimus Kieli ülikooli infopäev ning 
teadlased pidasid teaduskondades loenguid. Va r j e  s o o t a k

EPA klubi avab taas 
uksed tudengitele
K ris tja n  K a ljund

Vahepeal suletud EPA klubi 
Kassitoome nõlval ootab 
taas tudengeid.

Tartu Üliõpilasmaja, kes Veski
6 hoonet haldab, on esimesel 
korrusel värvinud seinad, kont
rollinud elektri-ja veesüsteeme 
kogu majas ning teinud põhjali
ku suurpuhastuse.

Majas saavad oma ruumi pal
jud seni eri paigus tegutsenud 
tudengikollektiivid. Siin alusta
vad tööd Tartu Üliõpilasteater, 
varajase muusika keskus Festi- 
vitas Artium, puhkpilliorkester 
Popsid jpt. Nõudlus ruumide 
järele on suur. Paljud, kes ruu
me üürinud Kalevi tänava üli
õpilasmajas, tunnevad ka uue 
maja vastu huvi.

Konkurentsi ei paku

Seni hoopis oma ruumideta läbi 
ajanud Tartu Üliõpilasteatri 
juht Kalev Kudu tunneb uue 
kodu üle heameelt, ent möö
nab, et teha on majas veel palju. 
Teatritegemiseks tuleb paigal
dada lava ning heli- ja valgus- 
süsteem, saal pimendada. 
Etenduspaigana on aga Vesld 6 
Kudu arvates väga heas kohas, 
ka võlub teda maja kummaline 
ning ümbrusest esile tõusev vä
limus.

Lisaks esinemiskohale loodab 
Kudu majas ruumi leida ka kon
torile ning näitlejate garderoo- 
biruumile. Proovide tegemiseks 
tuleb aga teiste majas tegutse
vate kollektiividega graafik kok
ku leppida: “Kui puhkpill män
gib, ei saa näiteseltskond proovi 
teha.” Üliõpilasteater peaks 
Veski 6 majja kolima juba järg
misest nädalast, 29. aprillil esi
etendub samas uus näidend.

Rokipublikja diskoelu jäävad 
Tartu Üliõpilasmaja direktori 
Kulno Kungla sõnul Kalevi täna
va üliõpilasmajja, EPA Klubis 
leiab koha naturaalsem ja in
tiimsemat õhkkonda nõudev 
muusika. Klubi oleks Kungla sõ
nul ideaalselt sobinud näiteks 
sügisese Jaan Tätte kontserdi 
jaoks. “Meil ei ole mõtet neid 
maju samastada, neil peaks ole
ma natuke erinev sihtgrupp,” 
ütleb Kulno Kungla. “Päris kõik 
üritused siia majja ei sobi ka, 
mõned rebaste peod võiksid 
ikka üliõpilasmajja jääda.”

EPA klubi saal on väiksem kui 
üliõpilasmajas, ka on sinna ras
kem paigutada aparatuuri, 
kuna puuduvad vajalikud 
stanged. Samas on üliõpilasma
ja häda selles, et seal on vaid

Üliõpilasmaja direktori Kulno Kungla sõnul on klubi 
kaminaruum üritusteks nõutud paik. 2 X KRISTJAN KALJUND

EPA K L U B I  ( V E S K I  6)

Maja ehitas aastatel 1880-1888 Peter von 
Götte Peterburi arhitekt Viktor Johann 
Gottlieb Schröderi projekti järgi. Majas on 
Tartu esimene tsentraalne veevärk -  tornis 
olevasse paaki pumbati vett käsitsi Kassi
toome põhjani ulatuvast puurkaevust ning 
mugavust armastav mõisnik sai juba enam 
kui sajandi eest dui all käia. Majas on 
aastate jooksul tegutsenud näiteks tuberkuloosihaigla ning 
hambaravikabinet. Majal on kaks keldrit, alumises tegutses 
1980ndate lõpus diskoteek.

üks suur saal ja väga vähe väik
seid abiruume, mida Kassitoo
me nõlval jagub kolmele korru
sele. Majatagust terrassi saab 
lisaks kasutada ka väiksemate 
vabaõhukontsertide lavana.

Maja professoritele

Suurt avamispidu EPA klubis ei 
tule. “Paneme siia enne ikka 
sisu sisse,” ütleb Kungla ja lu
bab, et aktiivsem tegevus algab 
sügisel koos uue õppeaastaga.

Pikemas perspektiivis on 
plaanis maja täielikult renovee
rida, misjärel peaks see mine
ma professorite klubi käsutus
se. Selleni võib aga vabalt kulu

da aastaid ning seni pole mõtet 
majal tühjalt seista lasta. Tulevi
kus EPA klubi trepile niisama 
õlut jooma ei pääse -  territoo
rium tehakse korda ja piiratak
se aiaga.

Täna tutvuvad värskema 
jume saanud majaga EPMÜ ja 
TÜ rektorid, eile käisid oma 
mõtteid avaldamas TÜ üliõpi
lasesinduse liikmed.

Tartu Üliõpilasmaja ootab 
lahkesti kõiki ettepanekuid 
EPA klubi kasutusvõimaluste 
ning sobiva uue nime kohta. 
Tel: 302 402 või e-post: 
kulno@hot.ee.

Noorteadlaste etnoloogiapäev
Täna kell 13 algab Eesti 
Rahva Muuseumis etnoloo- 
giaalane teaduspäev noor
teadlaste konverentsiga 
“Etnoloogia hääled 5” .

Konverentsil tutvustavad et
noloogia ja sellele lähedaste ala
de üliõpilased ning magistran
did oma uurimusi.

Reet Ruusmanni ja Kadi Tolki 
teemaks on nõukogudeaegne 
defitsiit ja hankimisstrateegiad

ning kaubandustöötajate sot
siaalsed võrgustikud.

Reeli Reinausi ettekanne 
puudutab traditsioonilise rah
vameditsiini ja New Age’i kok
kupuuteid.

Maili Vabriti ettekande teema 
on “Välitööde tulemus -  koguja 
ja informandi ühislooming” ; 
Lena-Maria Janssonil “Internet 
as a research source”, Alek
sandra Rodionoval “Kudamine-

sanasto” jne.
Kell 17 esitieb etnoloogia õp

petool “Studia Ethnologica 
Tartuensia” sarjas kolme raa
matut: Riina Reivelti “Ingeri 
elud ja lood. Kultuurianalüütili- 
ne eluloouurimus”, kogumikku 
“Mälu kui kultuuritegur: 
etnoloogilisi perspektiive” ja 
Pille Runneli “TraditsioonÜine 
maailmapilt setude enesemää- 
raüuses 1990ndatel aastatel” .

T A N A  LE H ES

Looduskaitsering 
45-aastane
LK 3

Tartu Ülikooli 
arenguplaanist
LK 2

Loengusari 
spordist
LK 2

Fotokonkurss 
“Märka last”
LK 2

Teaduskonnad 
kolivad
LK 2

U U D I S E D

Täna TÜ nõukogus
Täna hommikupoolikul alanud 
TÜ nõukogu istungü on kavas 
ülikooli strateegilise arenguka
va esimene lugemine, siseauditi 
aruande ja residentuuri prog
rammi muudatuste kinnitami
ne, Õppeteenustasude kehtes
tamine, õppekavade akreditee
rimise tulemuste arutamine jm.

Päevakorras on ka mereinsti
tuudi direktori valimine, kelleks 
kandideerib praegune direktor 
prof Toomas Saat.

Veel on nõukogu kavas võõ
randada TÜ omandis olev kin
nistu Pepleri 23 kui ülikooli põ
hitegevuseks mittevajalik vara. 
Nõukogu otsuse eelnõus on 
märgitud, et MTU Üliõpüasküla 
soovib lõpetada ühiselamu ren
dilepingu alates 15. juulist.

Arstiteaduskonna 
dekaan valitakse 
mais
Rektor kuulutas välja arstitea
duskonna dekaani valimised. 
Kandidaate saab esitada ülikoo
li akadeemilisele sekretärile 2. 
maini.

Valimised toimuvad 21. mail.

Esinduse valimised 
on 28.-30. aprillini
TÜ Üliõpilasesinduse valimis- 
toimkonna koosolekul kinnitati 
valimiste toimumise aeg. Vali
mised on kavas läbi viia 28.-30. 
aprillini.

Valimistoimkonna esimehe 
Toomas Kalmuse sõnul saab ni
mekirju esitada 14.-16. aprillini 
kell 9.30-16.30. Need tuleb 
tuua üliõpilasesindusse Ülikooli 
18b.

Tavakohaselt ilmub valimiste 
eel ka Universitas Tartuensise 
erinumber, kus kõik nimekirjad 
saavad end tutvustada. Tänavu 
ilmub UT erinumber 25. aprillil.

Venelaste 
tulevikust Eestis
Eile õhtul oli keemiaringis dis
kussioon ‘Venelaste tulevik 
Eestis” .

Üliõpilastega diskuteerisid 
kirjanik Kaur Kender, prof Mar
ju Lauristin, Noor-Isamaa esi
mees Margus Tsahkna jt.

Üritus toimus loengusarjas 
“Kultuur ei kopita” TÜ Üliõpi
lasesinduse integratsiooni- ja 
kultuuritoimkonna korraldusel.

mailto:kulno@hot.ee
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Seminar 
geenivaramu 
projektist
1. aprillil kell 18 peab Jaanus 
Pikani EÜSi saalis Eesti Üliõpi
laste Seltsi avalike seminaride 
sarjas ettekande “Geenivara
mu projekt ja personaalne me
ditsiin: Eesti panus maailmas” . 
Oponeerib prof Margit Sutrop.

Seminar on kolmas Eesti Üli
õpilaste Seltsi korraldatavast 
mõttetalgute sarjast Eesti 
uutest arengusuundadest 21. 
sajandil.

Konkursi tulemusi
Võõrkeelsete ja välisüliõpilaste
le suunatud moodulite ideeka
vandite konkursile laekus 7 ma- 
gistritaseme moodulit ja üks ba- 
kalaureusetaseme interdistsip
linaarne programm.

Õppeprorektori moodusta
tud komisjon otsustas finant
seerida konkursüe esitatud ma- 
gistritaseme moodulit: “Gene
ral Semiotics and Culture 
Theory” . Euroopa kolled • i 
programm “Prometheus 
Program on Transition Studies” 
võetakse finantseerimisele pä
rast sisulisi ja finantsilisi täpsus
tusi. Osaliselt finantseeritakse 
eetikakeskuse mooduli
“Phüosophy” esmaesitlust ning 
ka ajakiijanduse ja kommuni
katsiooni osakonna mooduli 
“Media and Society in 
Transition” väljatöötamist. Ko
misjon tänab kõiki konkursil 
osalenuid.

Üliõpilaste male 
meistrivõistlused
TÜs peetud Eesti üliõpilaste 
male meistriteks krooniti nais
test teist aastat jäljest värskelt 
TPÜ lõpetanud Tatjana Fomina 
ja TTÜ tudeng Margus Sööt.

Naistest oli Tatjana Fomina 
parimana üldarvestuses nel
jandal kohal. Teise koha saavu
tas suurmeister, TÜ emeriit- 
professor Larissa Völpert ning 
kolmas oli TÜ bioloogiaüliõpila- 
ne Marta Putrinsh.

Eesti Akadeemüise Spordilii
du arendusjuhi Tiina Beljaeva 
sõnul tegi neljandat aastat toi
muva turniiri põnevaks mitte 
ainult kõrge tase esimestel lau
dadel, vaid ka rekordüine osa
võtt. “Kokku maletas Tartus 47 
tudengit, neist kümme naist,” 
ütles Beljaeva.

Rahvusvaheliste 
olümpiaadide 
lõppvoorud
28.-31. märtsini toimuvad üli
koolis koolinoorte rahvusvahe
liste keemia- ja fiiüsikaolüm- 
piaadide lõppvoorud.

Nii keemia- kui ka füüsika- 
olümpiaadi lõppvoorus osaleb 
üle saja õpüase.

Lõppvoorudest osavõtjad va
liti piirkonnavoorude ja TÜ 
Täppisteaduste Kooli sügiseste 
lahtiste võistluste tulemuste 
põhjal.

Keemiaolümpiaadi pidulik lõ
petamine on TÜ Ajaloo Muu
seumi valges saalis 29. märtsil 
kell 16, füüsikaolümpiaadi lõ
puaktus toimub 31. märtsil kell 
16 TÜ aulas.

Lõpetamisel tehakse teata
vaks ka Eesti osalejad rahvus
vahelisel keemiaolümpiaadil 
Kreekas ja ülemaailmsel noorte 
füüsikute võisüusel Taivanis.

Tartu Ülikooli eesmärk on olla oma arengus nii rahvuslik kui ka rahvusvaheline.
JAAK NILSON

•  •

Ülikooli arenguplaan 
aastani 2008
Tõnu M eidla 
E rik  Puura 
M ad is S a luveer
strateegilise arenguplaani 
töögrupi liikmed

Täna arutab TÜ nõukogu üli
kooli strateegilist arengu- 
plaani aastani 2008.

Praegu veel kehtiv Tartu Üli
kooli arengukava kinnitati 25. 
juunil 1999. Selle koostamisel 
peeti silmas Tartu Ülikooli rolli 
ja kohta Eesti ühiskonnas ning 
vajadust anda oma panus Eesti 
rahva, rahvuskultuuri ja oma
riikluse säilimiseks. Osades 
arenguvaldkondades on täna
seks saavutatud märkimisväär
set edu, samas olid seatud ees
märgid kohati liiga üldsõnali- 
sed.

Ettepanekutest

UT on oma lugejaid informeeri
nud TÜ arenguplaani uue pro
jekti väljatöötamisest alates eel
mise aasta septembrist.

Uue arenguplaani põhiline 
erinevus eelmisest on kesken
dumine väikesele hulgale stra- 
teegilistele arenguvaldkonda- 
dele, milles edu saavutamine 
on peamine, et tagada organi
satsiooni üldine edukas areng. 
Selle dokumendi projekt saade
ti novembris tutvumiseks tea
duskondadele ja teistele struk
tuuriüksustele.

Arutelu tulemusena laekus 
arvamusi peaaegu kõigist 
struktuuriüksustest, üliõpilas- 
esinduselt, TÜ töötajatelt ning 
TÜ kuratooriumüt.

Ettepanekute ülevaade ja 
arenguplaani lõppversioon on 
kättesaadavad ülikooli teadus- 
ja arendusosakonna aadressil 
www.ut.ee/ta ( “TÜ strateegili
se arenguplaani 2008 pro

jekt”).
Kaalukaimad ettepanekud 

olid orienteeritud strateegiliste 
valdkondade valiku korrigeeri
misele või põhimõttelisele 
muutmisele, rõhutades seal
juures ülikoolis antava haridu
se kvaliteedi kontrollimise täht
sust, õpetajakoolituse edenda
mise vajadust, õpikeskkonna 
arendamise paratamatust, loo- 
dus- ja täppisteaduste funda
mentaalset rolli kõrghariduses 
ning arengut tagava stimuleeri
mise ja motiveerimise süsteemi 
kujundamist ülikoolis.

Need ettepanekud on seotud 
arenguplaani viie valdkonnaga, 
ehkki_neile ei ole antud iseseis
vate valdkondade staatust. 
Arutelu tulemusena kujunes 
projektis algselt sõnastatud 
rahvusteaduste valdkond üm
ber rahvusülikooli arendamise 
valdkonnaks, et tõsta esile rah
vusülikooli tugevdavate tea
dus- ja õppesuundade, eesti
keelse õppetöö ja publitseerimi
se jätkuva arengu vajadust kõi
gil erialadel.

Kuidas edasi

Suurem osa ettepanekutest 
puudutas valdkondlike ees
märkide saavutamiseks vajalike 
abinõude kogumit. Neid ettepa
nekuid arvestatakse edaspidi 
valdkondlike arengukavade 
koostamisel. Peale olulisemate 
arengukava teksti sisuliste 
muudatuste on tehtud ka re
daktsioonilisi parandusettepa
nekuid.

Töögrupi arusaama kohaselt 
on läbimurdevaldkondade kin
nitamine alles strateegilise pla
neerimise esimene staadium. 
Järgneb arenguprioriteetide ja 
-eesmärkide saavutamise teede 
leidmine ning konkreetsete te

gevuskavade koostamine ja el
luviimine. Selline arengu pla
neerimine on tänapäeval juur
dunud paljudes suurtes organi
satsioonides, kelle tegevus ei 
ole lihtsa, ühemõttelise skeemi 
kaudu kirjeldatav. Selles suhtes 
on Tartu Ülikooli valik mõistetav 
ja ajakohane. Ülikooli liikmes
kond näib tänaseks olevat püs
titatud eesmärgid teatavaks 
võtnud ja põhimõtteliselt heaks 
kiitnud, sest aruteludel kõlab 
üha sagedamini küsimus “Kui
das edasi?”

150 leheküljest sai kaks

Arenguplaani koostamise läh
tematerjaliks olnud TÜ institut
sionaalse evalveerimise aruan
ne, töögrupi poolt ette valmista
tud analüütilised ja informatiiv
sed materjalid ning aruteludel 
esitatud ettepanekud moodus
tavad kokku ligi 150-lehekülje- 
lise infopaketi.

See on ühdasi arenguplaani 
ettevalmistustöö ja arutelu 
väärtuslikem tulem. Selle taus
tal on silmatorkav, et Tartu Üli
kooli nõukogule uue arengu
plaanina kinnitamiseks esita
tud dokument ise on arutelude 
käigus kahanenud kahelehe- 
küljeliseks strateegiliste aren- 
guvaldkondade 'lühikirjeldu
seks.

Ilmselt on täna reaalselt või
malik sellise projekti kinnitami
ne Tartu Ülikooli strateegiliste 
huvide deklaratsioonina. Selli
ne otsus aga tähendab parata
matult selle dokumendi käsitle
mist tegeliku tegevusjuhendi
na, mis määrab valikud ja eelis
tused aruteludel esitatud või 
veel esitatavate ettepanekute 
hulgast ning hakkab mõjutama 
ülikooli lähiaastate tegevust ja 
arengut.

Algas fotokonkurss "Märka last rr

K a tri R annastu
projektijuht

Lastekaitse Liit kutsub osa
lema fotokonkursil “ Märka 
last” 10. märtsist 29. augus
tini.

Konkursi eesmärk on juhtida 
tähelepanu lapsele ja kutsuda 
kõiki märkama last enda kõrval 
ning jäädvustama teda erineva
tes elusituatsioonides.

Lastekaitse Liit loodab, et 
konkurss aitab algatada avalik
ku diskussiooni hetkeolukorra 
positiivsete joonte tähtsustami

seks ning probleemidele lahen
duste otsimiseks.

Konkurss toimub kolmes ka
tegoorias: noored kuni 16 elu
aastat, vanemad kui 16 eluaas
tat ja elukutselised fotograafid.

Oodatakse töid teemadel: 
lapse Õigused, laps ja kool, laps 
ja vägivald, lapse vaba aeg, laps 
perekonnas. Tööd pannakse 
üles Lastekaitse Liidu kodule
heküljele, parimaid autasusta
takse 4. oktoobril.

Info: www.lastekaitseliit.ee/ 
fotokonkurss, foto@lastekaitse- 
liit.ee, tel 056 6 47 979.
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Kas tudengid võivad 
nakatuda tuberkuloosi?
Vastab kopsukliiniku tuber- 
kuloosiosakonna juhataja dr 
Manfred Danilovits.

Arstiteadusüliõpilaste Seltsi 
rahvatervise töögrupi tuberku
loosi infopäeval raamatukogus 
rääkisin haigestumisvöimalus- 
test.

Tartu elanikul on võimalik 
nakatuda tuberkuloosi, sest 
Tartus on umbes 30-40 nakkus
allikat. Nakkuse võib saada nt 
ühistranspordis. Eelmisel aas
tal haigestus kaks üliõpilast. 
Käesolevast aastast on möödu

nud kolm kuud, aga üks tudeng 
on juba nakatunud. Suhtarvu
na ei ole tudengi haigestumine 
sagedasem kui mõne teise ini
mese haigestumine.

Tuberkuloosi eest saab end 
kaitsta tervisele rohkem tähele
panu pöörates. Töö ja õppimise 
järel tuleb ka puhata, sest tu
berkuloos tabab nõrka organis
mi. Nagu kõik ei võta grippi 
külge, nii ka ei võta kõik tuber
kuloosi. Tähtis on tervislik elu
viis. Kaebuste korral tuleb aga 
kiiresti arsti poole pöörduda.

Teaduskonnad 
alustavad kolimist
Varje  S oo tak

Tuleva nädala algul teeb füü
s ik a -k e e m ia te a d u s  ко  nd 
otsa lahti teaduskondade 
kolimisega Liivi 2 hoonesse.

Dekaani prof Jaak Järve sõ
nul on keemiahoone jäänud 
osakonnale väga kitsaks ning ka 
töötingimused ei vasta kaasaja 
nõuetele. “Kuni uue hoone val
mimiseni võtab meid oma tiiva 
alla matemaatika-informaatika- 
teaduskond oma uues majas,” 
üües dekaan Järv.

Küsimusele, kas neil kitsaks ei 
lähe, vastas matemaatika-in- 
formaatikateaduskonna de
kaan prof Mati Kilp, et hädas 
olevaid kolleege tuleb ikka aida
ta. “Teame väga hästi, mida tä
hendab töötada halbades tingi

mustes, sest aastaid olime ju 
nii-öelda keldriteaduskond Va
nemuise 46 majas,” ütles prof 
Kilp. “Pealegi on meil ühes ma
jas võimalik paremini oma jõu
de ühendada ning muuta õp
pekavasid interdistsiplinaarse- 
maks,” lisas Kilp.

Dekaan Kilbi sõnul saaks nen
de majja üle tuua ka mõned 
loengud von Bocki ehk marksu 
majast, kus laed väga ohtlikuks 
muutunud.

Läbirääkimisi on pidanud ka 
teised teaduskonnad. Järgmi
sena ootab kolimisjärge ka ruu
mikitsikuses vaevlev ajakirjan
duse ja kommunikatsiooni osa
kond, sest osakonna juhataja 
Halliki Harro sõnul ei jää muidu 
varsti muud üle, kui peahoone 
hoovi sõjaväetelk püstitada.

Mart Siimann. ARHIIV

Mart Siimann avas 
loengusarja spordist
M a ri-L iis  Parm as
õigusteaduskonna
magistrant

TÜ kehakultuuriteaduskon
na eestvedamisel käivitus
14. märtsil loengusari Eesti 
spordiprobleemidest.

Spordihuvilistest pungil 
auditooriumi ees andis sarjale 
võimsa avalöögi Eesti Olümpia
komitee (EOK) president Mart 
Siimann ettekandega “Spordi 
missioonist ja kohast ühiskon
nas” .

Ta juhtis tähelepanu viimasel 
ajal levinud väärarvamusele, 
nagu oleks spordi puhul tege
mist vaid kehalise tegevusega, 
mille eesmärk on pakkuda 
meelelahutust. Presidendi sõ
navõtust jäi kõlama mure spor
di liigse kommertsialiseerumise 
pärast, mis omakorda viib spor
dis üha suurema hingelise ja 
kehalise poole distantseerumi
seni.

Lektori sõnul kasvatab sport 
inimest seaduskuulekaks, 
ühendab rahvast, süvendab

tervislikke eluviise, tutvustab 
rahvast ja riiki, arendab ilu
meelt, tehes inimese vabaks ja 
rõõmsaks ning alles viimases 
järjekorras pakub meelelahu
tust avalikkusele.

EOK koos haridusministee
riumiga toetab sportlaste õpin
gute jätkamise võimalusi pärast 
aktiivse sportlaskarjääri lõppe
mist. Koos sotsiaalministeeriu
miga on EOK otsinud aktiivselt 
meie olümpiavõitjatele eripen
sionite maksmise võimalusi.

Spordi areng muutub tasa
kaalustatumaks, kui töötatakse 
välja uus tervisespordi kont
septsioon, et leida tervisespordi 
rahastamise lisaallikaid, võtma
ta seejuures tippspordi aren
guks ettenähtud materiaalseid 
vahendeid.

Spordielu vaimu- ja aate- 
kesksemaks muutmiseks on 
loodud EOK juures vastav töö
rühm.

Mart Siimann kutsus ka kuu
lajaskonda üles toetama olüm
piakomiteed jõu ja nõuga Eesti 
spordi propageerimisel.KÜLLI TABUR

http://www.ut.ee/ta
http://www.lastekaitseliit.ee/
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Ring on kui eluterve keskkond
Tartu üliõpilaste looduskaitsering tähistab märtsis oma 45. aastapäeva
K ris to  K iik e r
geograafia 4. aasta üliõpi
lane, looduskaitseringi liige

Ring sai 13. märtsil 45-aas- 
taseks, mis on üsna eba
määrane vanus.

Ühelt poolt oleks kestus nagu 
kvaliteedimärk -  ikkagi üle nel
ja aastakümne ja katkematult! 
Teisalt pole selles eas ju ka mi
dagi eriliselt atraktiivset. Eesti 
organisatsioonid üldiselt ei rõ
huta oma keskealisust, nõuko
gudeaegset sünnilugu.

Eemalt vaadates võib ju pais
ta kahtlane, et on organisat
sioon, mis tegutseb katkematult 
1958. aastast, ajast mil tuden
gite akadeemiline seltsilisus oli 
eksiilis ja komsomol ruulis täie
ga. Ometigi elas ring nõukogu
de aja üle võimule pugemata 
ning minetamata oma olemust. 
Aeti ausalt oma rida.

Ring kui sektorid

Juba ringis kui kujundis on sel
gust ja konkreetsust. Ja seda 
kujundit me armastame rõhu
tada ning läbi tema paljut lahti 
seletada. Aeg-ajalt on tundu-

K O N V E R E N T S  “ K O D A N I K U A L G A T U S L I K  
K E S K K O N N A K A I T S E  E E S T I S ” .
29. märtsil kell 12 TÜ Raamatukogu konverentsisaalis

Rein Ahas “Arengumaa? Arenev maa? Arenenud maa? -  
Keskkonnateadlikkus Eestis” ,

Kuido Kartau “Avalikkuse kaasamine keskkonnamõju hinda- 
misse” ,

Tsipe Aavik “Pärandkoosluste kaitse” ,
Ivar Puura “Fosforiidisõda seest- ja väljastpoolt”.
Fotonäituse “ Ringi hääletamisvõistlus” avamine.
Kell 18 korp! Rotalia majas (Tähe 3) pidulik aastapäevaõhtu. 
Kunstinäitus ja slaidid.

nud, et ring on liiga kujundlik ja 
abstraktne, seletamaks kõike, 
mida üliõpilasmõistus küsida 
suudab. Kuid kooligeomeetriast 
on ju ometigi meeles, et iga ringi 
annab sektoriteks jagada. Ja 
sektorid on kuidas kunagi, neid 
saab ikka kas kokku tõmmata 
või laiemaks venitada, ilma et 
ring laperguseks muutuks.

Aeg-ajalt ongi ring olnud pi
sem, teinekord jälle suurem, 
kuid päris olemata pole ta ka 
olnud. Ega seda polegi kuskil 
öeldud, kui suur ring olema 
peab, põhikiri on meil täiesti 
raadiusevaba, nii see kujunebki 
ise. Ka ringi kolm sektorit on

iseenesliku sünnilooga. Kolm 
sõnapaari, läbi mille üks selts
kond hakkas toimuvat seleta
ma. Ringi ei ole kunagi sektorite 
järgi kujundatud, läbi sektorite 
annab kõike seda, mida ring 
teeb ja on, lihtsalt piltlikult kok
ku võtta ja edasi anda.

Mitte ainult ioodustudengid

Arvatakse, et ring on kitsas loo- 
dustudengite tsunft, kus koos
olekuil puristatakse ladinakeel
seid taimenimesid või unista
takse looduse rüppe naasmi
sest. Päris nii see ei ole.

Tõsi, enamik ringi rahvast ar
mastab loodust ja neil on ole

mas isiklik suhe loodusesse, 
kuid see ei ole mingi liitumiskri- 
teerium meiega. Sama on ka 
looduskaitsega. Me räägime 
küll kõnekalt kaasa Eesti loo
duskaitses, kuid samas ei ole 
me traditsiooniline keskkonna- 
kaitseorganisatsioon, puudu 
jääb nii järjepidevusest kui ka 
kogemustest. Ma arvan, meis 
on rohkem inimlikkust, meie lä
henemised on emotsionaalse
mad.

Nii juhtubki, et oleme ainsad, 
kes söandavad Eesti metsade 
kaitseks tänavale minna, kuid 
samas võib jääda mõnele oluli
sele paberile allkiri andmata, 
kuna pole seda õiget tunnet, et 
see peab seal olema.

Ringil on missioon looduse 
heaks midagi ära teha. Mitmed 
ringi tegemised ei lähtu mitte 
sellest, mida teha tahetakse ja 
viitsitakse, kuivõrd sellest, mida 
väga vaja. Nii on olnud perioo
de, kus käiakse looduskaitseala
del talgutöid tegemas, kuid ka 
aegu, kus töö looduse heaks on 
olnud seminarivormis eneseha
rimine.

Eemalt vaatajale jääb tihti

märkamata ringi seltsilisus. 
See, et me pole vaid looduskait
se huvide või vabatahtliku töö 
missiooniga noored, vaid tugev 
sõpruskond. Sõprade ring. Ja 
täiesti avatud ring, mis on pide
vas muutuses, kuna tudengid 
vahetuvad.

Avatus

Meie jaoks on oluline inimlikku
se tasand, oleme uhked, et me 
pole praegusel projektikirjuta- 
mise ajastul muutunud pelgalt 
vahendiks ja pääsuks fondide
ni, vaid oleme keskkond uutele 
inimtutvustele ja sõpruskonna
le. Ja meie suhted on loomuli
kud, ilma tüütava hierarhia ja 
reeglistiketa. Ring on eluterve 
keskkond.

Inimene ja loodus, inimene ja 
töö ning mees ja naine ongi 
need kolm sõnapaari, millega 
me ringi sektoreid kutsume. 
Olulisem nimedest on muidugi 
see, mis tegelikult ringis sünnib, 
kuigi juba nendes nimedeski on 
üksjagu ringi elutervet käekirja. 
Kuid selle mõistmiseks on vaja 
vist juba ringi teada või enam 
veel, olla ringis.

Ilmus kogumik 
“Looduskaitse
alasele! töid V II”

Jaan Pärn
geograafia 4. aasta 
üliõpilane, ringi president

Ringi aastapäevaks ilmus 
traditsiooniline kogumik, 
mis on viieaastase rütmiga 
ilmunud 1963. aastast saa
dik.

Raamat koosneb kahest 
osast: teadusosast “Uurimusi” 
ja meenutuste osast “Mälestu
si” . Teadusosa esitab loodus
kaitseringist võrsunud teadlas
te aastatel 1998-2003 koosta
tud töid. Meenutuste osa ees
märk on dokumenteerida ringi 
tegevus aastatel 1998.- 2003.

Kogumiku esimeses teadus
artiklis filosofeerib ka kunagi 
ringi tegevuses kaasa löönud 
kirjanik Jaan Kaplinski.

№
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Vahur Pu ik
looduskaitseringi liige

Ülikooli raamatukogus on 
väljas kaks seinatäit fotosid.

Suvised siin-me-oleme-stiilis 
ülesvõtted mõne noormehe või 
neiuga Tehvandi suusahüppe
mäelt, Tapa raudteejaamast, 
kummalise kujuga Niitsiku bus
sipeatusest, Koluvere lossist, K. 
E. v. Baeri sünnikohta tähista
vast mälestuskivist, Lembitu 
linnusest või veel mõnest vähe
tuntud kodumaisest paigast. 
Näod ja kohad korduvad, aga 
pole kaht ühesugust pilti. Kõik

on teinud selliseid pilte oma su
vedest ja reisidest, aga vähesed 
just nende vaatamisväärsuste
ga. Kes reisib mööda selliseid 
kohti? Miks ja kuidas?

Looduskaitseringi hääleta- 
misvõistluse start anti neli päe
va enne Viljandi folki Tartus 
Pirogovi platsilt, kus osalevad 
segapaarid said enda kätte Re
gio teedeadased ja nimekiija 30 
objektiga, milleni tohtis jõuda 
ainult juhuslikke autosid hääle
tades või jalarammu kasutades. 
Võitjaks pidi osutuma paar, kes 
Viljandi folgi esimese päeva päi
keseloojanguks finišipaika -

festivali vabalavale jõudes oli lä
binud enim etteantud vaata
misväärsusi.

Reglemendi kohaselt tuli kõi
gist läbitud punktidest tuua tro
feena kaasa pilt, millel vähe
malt üks paari liikmetest.

Ettevõtmine pigem osutab nii 
osalejatele kui pildivaatajatele, 
et sellised kohad on olemas. 
Eesmärk on oma tähelepanu ja 
valiku kaudu neid ennekõike 
koduloolisi paiku hoopiski väär
tustada, nende olemasolu ene
sele ja teistelegi teadvustada. 
Ühine üritus ja seikluslik vorm 
loovad konteksti ja võimaluse

..... .....

isiklikuks maadeavastuseks.
Lisaks sellele propageerib 

looduskaitsering ka hääletamist 
kui säästlikku liikumisviisi. Sa
geli on ju autos ruumi veel mõ
nele reisijale. Ei olnud harvad 
juhtumid, kui autojuhidki ha
sarti läksid ja plaanitud mars- 
ruuti mõne haagi sisse tegid, et 
ise üles antud punkt ära näha.

Hääletamise turvalisemaks 
muutmiseks rakendati koostöös 
Radiolinjaga võistlusel esimest 
korda avalikku mobiilpositsio- 
neerimist. Kõigil soovijail oli 
võistluse ajal võimalik Interne
tist paaride asukohta jälgida.

Ajaloolisi
noppeid

• 13. märts 1958 -  Tartu 
Riikliku Ülikooli (TRÜ) ja 
Eesti Põllumajanduse 
Akadeemia (EPA) rohkem 
kui poolsada loodusehuvi- 
list üliõpilast asutasid esi
mese üliõpilaste loodus- 
kaitseühenduse maailmas 
-  Tartu üliõpilaste loodus
kaitseringi.

• 11. mai 1958 -  koostati 
esimese looduskaitsepäe- 
va põhjalik programm ja 
juhend.

• 1958 -  hakati koolitama 
ühiskondlikke looduskait
se instruktoreid.

• 1960ndate algus -  Väike
se Illimari pargi rajamine 
Ahjal ning Aruküla koo
baste korrastamine ja kü
lastamiseks avamine.

• 1960ndad -  ringi juhen
daja Jaan Eilarti eestveda
misel kodu-uurimusliku 
suuna tähtsustamine.

• 1963-ilmus ringi liikmete 
esimene uurimuste kogu
mik “Looduskaitsealaseid 
töid”.

• 1964 -  ringi esimene 
kaugekskursioon Lätti ja 
Leetu.

• 1965 -  Jüri Jagomäe kor
raldatud kompleksekspe- 
ditsioon Alutaguse öko
süsteemide antropogeen- 
sete muu tuste jälgimiseks.

• 1970ndate algus -  osale
mine Lahemaa rahvus
pargi ettevalmistavatel 
uuringutel ja loomisel.

• 1970ndad -  looduse õp
peradade ideede esitami
ne ning esimeste radade 
planeerimine ja väljaehi
tamine Eestis (Vapramäe, 
Alatskivi).

• 1970ndate teine pool -  
TRÜ looduskaitsepäevade 
korraldamine.

• -  Piusa koobaste mõõdis
tamine ja õpperaja pla
neerimine.

• 3.-4. veebr 1998 -  Eesti 
20 kõrgema mäetipu val
lutamine suuskadel.

• 1999 -  tellimata reklaami 
vastane kampaania “Post
kast ei ole prügikast!”

• 2000 -  osalemine rahvus
vahelisel kliimaaktsioonil 
Haagis.

• 2001 -  esimene hääleta
misvõistlus “Kas tunned 
maad?” .

• 3. nov 2002 -  röövraie 
avastamine Lahemaa rah
vuspargis.

• 5. dets 2002 -  Ökopunk -  
keskkonnateemaliste lau
lude retrospektiivkont- 
sert.

Lehekülje toimetas ringi 
ekspresident Taavi Nuum.
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55

Tiina Prükk,
dotsent -1 .  aprill

50

Heikko Rämma,
matemaatik-programnieerija
30. märts

35

Liina Pämsalu,
sekretär -  28. märts

Märt Põldvere,
lektor -  29. märts 
Süle Tamm, 
sekretär - 1 .  aprill

25

Aleksei Lulla,
spetsialist -3 1 . märts

Õ P P I M A  LATI  Ü L I K O O L I

Vastavalt koostöölepingule on võimalik taodeda õppimist Läti 
Ülikoolis (Riias) 2003/2004. õppeaastal.

Kandideerijail esitada välisüliõpilastalitusse (ph ruum 104) 
21. aprilliks:
• vormikohane ankeet (saab välisüliõpilastalitusest),
• põhjendatud avaldus TÜ õppeprorektori nimele (eesti kee

les),
• osakonna (instituudi, õppetooli) ühe õppejõu soovitus,
• magistrantidel ja doktorantidel juhendaja soovitus (eesti 

keeles),
• väljavõte õpinguraamatust (inglise keeles),
• passi koopia.
NB! Kandideerija peab olema praegu vähemalt 2. aasta üliõpila
ne ja ka Riias õpingute ajal Tartu Ülikooli üliõpilaste nimekirjas.

Info: www.lu.lv või Süvi Lannes, välisüliõpilastalituse spetsia
list, tel 375 152, ph ruum 104.

R O T A L IA  F O N D I  S T I P E N D I U M I D

USAs Seattle’is asuv Rotalia Fond kuulutab välja stipendiumi- 
konkursi Eesti avalik-õiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, TPÜ, EKA, 
EMA, EPMÜ) praegu statsionaarses õppevormis õppivatele 2. 
ja 3. aasta põhiõppe üliõpüastele ja 1. aasta magistrantidele.

Kokku antakse 20 tuhandedollarüist stipendiumi. Stipendiu
mi saab üks kord õpingute vältel. Taotlused saata (tuua) hilje
malt 30. aprilliks Rotalia Fondi stipendiumide komitee sekre
tärile Sirje Margile aadressil Ülikooli 18-207, 50090 Tartu. 
Stipendiumi taotlemiseks esitada vormikohane sooviavaldus, 
millele on lisatud CV koos fotoga.

Märkida:
• isiku- ja kontaktandmed (sünniaeg ja -koht, telefon, e-posti 

aadress);
• hariduskäik;
• senine töökogemus;
• vabatahtlik tegevus rahvuslikes, heategevuslikes, kristlikes 

ning noorte-ja kultuuriorganisatsioonides (nt Kaitseliit, nais
kodukaitse, noorkotkad, kodutütred, skautlus, üliõpilaskond, 
korporatsioonid, seltsid, kultuuriorganisatsioonid vms);

• teenistus vabariigi kaitsejõududes;
• visioon, kuidas taotleja kavatseb õpingutel omandatut kasuta

da ka Eesti riigi ja rahva hüvanguks;
• milliseid stipendiume ja toetusi on varem saadud või kuidas 

oma õpinguid finantseeritud.

Sooviavaldusele lisada:
• elulugu, käsitsi kirjutatud, mitte enam kui 1 lehel;
• tõend õppimise kohta statsionaarses õppevormis;
• dekanaadis kinnitatud väljavõte õpinguraamatust või hinne

te kaardist koos ainepunktide äranäitamisega või samasisuli
ne tõend;

• vähemalt ühe korralise õppejõu argumenteeritud soovitus.

Sooviavalduse vorm on saadaval Rotalia Fondi stipendiumide 
komitee veebilehel www.rotaiia.ee/rotalia_fond/index.html. 

Lisainfo: tel 375 606, sirje.mark@ut.ee.
Sirje Mark

Rotalia Fondi stipendiumide komitee sekretär

AEGEE-Absolund, konverentsid ja esimene lumi
M aarja  Põld 
L iisa  In gve r 
M a r i-L iis  A asam ets
AEGEE-Tartu liikmed

T u d e n g io rg a n is a ts io o n  
AEGEE-Tartu võõrustas 9 
päeva 33 Euroopa tudengit 
koolitusel Euroopa Kool I.

Raatuse ühiselamu seminari
ruumis kohtusid vaid üheksa 
päeva eksisteerinud linnadest 
Absolund (Rootsi), Tuicuresti 
(Rumeenia), Ankaraki (Türgi) 
pärit AEGEE esindajad.

AEGEE (Euroopa tudengite 
keskliit) on rahvusvaheline tu
dengiorganisatsioon, mille all
organisatsioonid tegutsevad ligi 
250 ülikoolilinnas.

AEGEE inimõiguste, rahvus
vahelise poliitika, hariduse, 
tantsu, avalike suhete ja info
tehnoloogia töögrupp ning 
AEGEE Akadeemia korralda
vad konverentse ja avaldavad 
trükiseid. Akadeemia ülesanne 
on organisatsiooni liikmetele 
koolituste korraldamine. Üks 
selliseid oli Tartus toimunud 
Euroopa Kool I.

Mida õpiti

Euroopa Kool I on mõeldud 
AEGEE uuematele liikmetele, 
mis annab ülevaate organisat
siooni tegevuspõhimõtetest ja 
kohaliku tasandi juhtimisest. 
Koolitusel vahelduvad loengud 
rolli-ja simulatsioonimängude
ga-

Seekord töötati AEGEE ku
jutletava 2004. aastaplaani tee
maga “Euroopa Liitja meedia” . 
AEGEE-Absolund, milles olid 
esindatud Poola, Hispaania, 
Saksamaa, Holland ja Eesti, pla
neeris oma (ette kirjutatud) 
suurust ja võimalusi arvestades 
konverentsi 35 tudengile, 
AEGEE-Hricuresti aga kahesa
jale. Praktiseerisime nii konve-

AEGEE-lased õppisid ja  nautisid Tartut.

A EG EE S U V E -  
Ü L I K O O L I  TEA V E

2. aprillil kell 12-17 TÜ 
Raamatukogu fuajees või 
kell 20.30 Krambambulis.

Vt: www.ut.ee/aegee ja 
www.aegee.org/su.

rentsi programmi kui eelarve 
kokkupanemist, kirjutasime 
kirju sponsoritele ja esinejatele, 
tegime intervjuu sponsoriga, 
tutvustasime AEGEE tegevust 
tudengite infopäeval jne.

Välistudengite hulgas kogu
sid seninägematut populaar
sust kohvipauside ajal turgutu
seks pakutud ehedad eesti 
präänikud. Sama fenomen ei 
kordunud aga ehtsa eesti kae- 
rapudru puhul... Pudruokile 
järgnes lumeokk, mis avaldus 
kevadiselt alanud päeva pä
rastlõunase tuisu ajal. Hispaa
nia ja Malta päritolu AEGEE-

laste jaoks oli lume nägemine 
üks elu suursündmusi.

Muljed

“Sellise ulatusega ürituse pu
hul ei saa kogemustega AEGEE- 
lane isegi vapustust, kui päev 
enne ametlikku algust Tartu 
bussijaamast viie väliskülalise 
asemel kaksteist vastu naera
tab. Majutamisel selgus, kui 
plastiliseks võib vähemalt 
üheks ööks muutuda kahetoali
ne tudengikorter, mäletavad 
korraldajad.

“ ...kuni üksteist tundi inten
siivset päevaprogrammi ning 
unustamatud elamused öisest 
Tartust... Üheksa päeva jooksul 
õppisime palju. Ja mitte ainult 
meeskonnatöö ja projektide 
kohta, vaid ka anatoomiat. 
Värsked AEGEE liikmed avasta
sid endas üliinimlikke omadusi. 
Rekordiks oli 24 tundi und 
üheksa päeva jooksul. Ilmnes

AEGEE

seos Raatuse kaubamaja kohvi- 
riiulite hõrenemise ning Euroo
pa Kooli tudengite virgusastme 
vahel.” Niisugune on koolitusel 
osaleja kogemus.

Küsimusele, mis esimesena 
meenub, kui kuuled sõna Tartu, 
vastas Thomas Bayreuthist: 
“Hääldades tuleb rõhk panna 
esimesele silbile. Sellele tuleb 
alati lisada sõna ülikool” . Tartu 
tudengitest rääkides leidis 
Raivis Riiast, et siinsetele noor
meestele on omane liigne kor- 
poratsioonilembus, mis ei või
malda neil näha Eestist kauge
male.

Jaak Aaviksoo olla öelnud, et 
kaasajal ei piisa ülikoolis üksnes 
akadeemiliste eesmärkide 
seadmisest, vaid et sellele peab 
lisanduma ka ülikoolist välja
poole suunduv tegevus (UT 
21.03.03). AEGEE-Tartu pa
kub võimalust ennast mittefor
maalselt mitmekülgselt harida.

LOENGUD
2. aprillil kell 16.15 toimub Lossi 
3-405 Õpetatud Eesti Seltsi 1216. 
ettekandekoosolek: Andres 
Andresen “Luterlikud territoriaal- 
kirikud Baltimaades 16.-19. sa
jand il” .

KAITSMISED
1. aprillil kell 12 kaitseb ph 210 
magistritööd Läti Ülikooli sotsio
loogia osakonna lektor Ene Lace 
teemal “Üliõpilasesinduste efek
tiivsus Tartu ja Läti ülikoolis ehk 
miks on lätlaste kaheaastane 
tööperiood efektiivsem kui tart
laste üheaastane”. Juhendaja 
dots Otto-Alfred Kruminš. Opo
nendid dots Heino Paju (TÜ) ja 
teadur Selma Kasukne (Läti Üli
kool).

9. aprillil kell 15 kaitseb TÜ nõu
kogu saalis Krista Lõivuke dokto
ritööd mikrobioloogia erialal 
“Helicobacter pylori in gastric 
microbial ecology and its anti- 
microbial susceptibility pattern” 
(Helicobacter pylori antibiootiku-

mitundlikkus ja osakaal mao 
mikroökoloogias). Juhendajad 
prof Marika Mikelsaar ja prof 
Heidi-lngrid Maaroos. Oponen
did prof Ants Peetsalu ja prof 
Raivo Uibo.

TEATED
2. aprillil kell 18 kõneleb Olavi 
Ruitlane Tartu Kirjanduse Majas 
seminarisarjas “Lapsepõlv ja kir
jandus” lapseea eredamatest lu- 
gemiselamustest. Info: 427 079, 
eks@kirjandus.ee.

SEMINARID
3. aprillil kell 10-14 toimub hotelli 
“London" konverentsisaalis in- 
novatsiooniseminar “ Intellek- 
tuaalomand teadus- ja arendus
töös” . Seminaril käsitletakse tea
dustööde autoriõigusi ja intellek
tuaalomandi küsimusi. Esinevad 
Sirje Kahu, Anne Kalvi, Kadri 
Aua. Koolitusele on oodatud teh
noloogilise arendustööga seotud 
TÜ ja EPMÜ töötajad ning tuden
gid, samuti spin-off firmade esin
dajad. Palume registreeruda TÜ

Tehnoloogiainstituudi kodulehel 
www.tuit.ut.ee 31. märtsiks. Se
minari toetab Ettevõtluse Aren
damise Sihtasutuse finantseeri
tav SPINNO programm.

KONTSERT
2. aprillil kell 20 toimub EÜSi 133. 
aastapäeva kontsert J. Tõnissoni 
1. Esineb TÜ kammerkoor, diri
gent Triin Koch. Kavas: R. Kang
ro, H. Schütz, S. Rahmaninov, 
M. Reger, J. R. Kangur, V. Tor
mis, A. Svešnikov, A. Kunileid, A.

Kruusimäe, J. Aavik, E. Tam- 
berg, К. A. Hermann. Tasuta.

29. märtsil kell 18 Vanemuise 
Kontserdimajas “25 aastat koos 
Vanemuise oreliga Urmas 
Taniloo oreliõhtu. Kaastegevad: 
Pille Taniloo, Lande Lampe-Kits, 
Helen Kõrvel, Jüri Pärg, mees
koor “Gaudeamus” , dirigent Ülle 
Sakarias. Kavas: Buxtehude, 
Bach, Cherubini, Arro, Lepnurm, 
Bizet, Gounod, Saint-Saens, 
Kapp, Joplin.
Piletid 60 ja 30 kr.

E U R O O P A  L I I T  JA U U E D  V Õ I M A L U S E D

Väljakutse kõikide erialade hea võõrkeeleoskusega üliõpilastele.
Ootame teid 8. aprillil kell 15 TÜ Raamatukogu konverentsi

saalis tõlgi tööd tutvustaval infopäeval, kus räägitakse:
• konverentsitõlgi elukutsest,
• tööks vajalikest isikuomadustest ja oskustest,
• õppimisvõimalustest ja
• võimalustest töötada tõlgina ELi institutsioonides.
Infopäeval esinevad Klaus Bischoff Euroopa Komisjoni Ühenda
tud Tõlke- ja Konverentsitalitusest, Euroopa Liidu institutsioo
nides töötavad tõlgid ja TÜ tõlkekeskuse esindajad.

PRO J E K T I T A O T L U S T E  K I R J U T A M I N E

16. aprillil korraldab SA Archimedes Tartus Toome konverentsi- 
majas koolituspäeva -  Kuidas kirjutada edukat projektitaotlust 
EL 6. raamprogrammi jaoks?

Lektor on Sean McCarthy -  Hyperion Ltd (Iirimaa).
Ootame kõiki, kel soov EL 6. raamprogrammi projektide 

kaudu raha taotleda.
Kursuse eesmärk on juhendada teaduse ja ettevõtlusega 

tegelejaid professionaalse ja konkurentsivõimelise projektitaot- 
luse kirjutamisel. Koolitus kirjeldab ELi poliitika kaasajastamist
6. raamprogrammis, taotluse kirjutamise ja edukuse kriteeriu
mite ühiseid probleeme.

Juhiseid saab ka selle kohta, kuidas koguda informatsiooni, 
valida strateegilisi partnereid ja projekti kirjutamisel ennast 
mitte korrata. Kursuse lõppfaasis kirjeldatakse projektitaotluse 
kirjutamise strateegiat. Kuuldut aitavad kinnistada praktilised 
harjutused.

Koolitus on inglise keeles, hind ühele osalejale 1600 kr 
(sisaldab kohvipause ja loengumaterjale).

Registreerumine www.irc.ee esilehel või koolituskalendris. 
Pärast registreerumist saadame arve posti teel.

Koolituse programm www.irc.ee koolituskalendris või 
www.hyperion.ie/FP6ProposalCourse.htm.

Lisateave: Margit Lehis, SA Archimedes Innovatsioonikeskus, 
margit@irc.ee.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194x268 mm) 2700,- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500.- Logo ja/või foto kasutamine 50.- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800.- Reklaamteksti rida 10,- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07 375440 1/12 lk (92x64 mm) 500- Kuulutuse rida 5,- laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 Keeletoimetaja Marika Kullamaa http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44 x 64 mm) 250.- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

TÜ R A A M A T U P O O D  S O O V I T A B

Horton, Moran, Ochs, Rawn, 
Scrimgeour

Principles of Biochemistry

Prentice Hall 2002

Hind: 785 kr.

TÜ liikmetele 10%line soodustus! 
Võõrkeelse kirjanduse tellimine. 
TÜ Raamatupood 
Ülikooli 11
Avatud E-R 9-19, L 10-16 
www.ut.ee/Raamatupood
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Tartu tudengid tulevad 
meeleavaldusele
Tartu Ülikooli ja Eesti Põllu
majandusülikooli üliõpilas- 
esindused korraldavad kol
mapäeval, 9. aprillil kell 14 
Raekoja platsil meeleaval
duse.

Protesteeritakse sotsiaalhoo
lekande seaduse vastu, mis ei 
luba ühiselamu elanikul saada 
toimetulekutoetust.

“Loodame, et tudengid otsi
vad üles oma trummid, pasu
nad ja fanfaarid ning annavad 
endast seadusandjatele mär
ku,” ütles TÜ üliõpilasesinduse 
esimees Madis Tõns ning lisas 
“Sotsiaalhoolekande seadus 
peab sätestama võimaluse 
maksta ka abivaj avale ühisela- 
mutudengile toimetulekutoe
tust, et olla põhiseadusega 
kooskõlas”.

“Meeleavaldusega tahame 
rõhutada seda, et ka tudeng on 
inimene ning ükski seadus ei 
tohiks tudengit jätta ilma kõigile 
kodanikele mõeldud õigustest,” 
lausus EPMÜ Üliõpilasesinduse 
esimees Marika Saar.

Meeleavaldusel võtavad sõna 
Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja 
TÜ Üliõpilasesinduse esinda
jad. Osalejatele pakutakse ka 
suppi ning selleks tuleb kaasa 
võtta kausid ja lusikad.

27. märtsil otsustas Tartu lin
navolikogu tühistada oma eel
mise aasta 7. veebruari otsuse, 
kus sätestad toimetulekutoetu
se maksmine ka ühiselamu ela
nikele. Riik ei olnud aga nõus 
sotsiaalhoolekande seadusele 
viidates vajalikke lisavahendeid 
Tartu linnale eraldama.

Akadeemik Ene Ergma 
Riigikogu esimeheks
Varje  S oo tak

31. märtsil valiti Riigikogu 
esimeheks TÜ professor 
Ene Ergma.

Eesti TA asepresident, astro
füüsika professor Ene Ergma 
töötab TÜs 1988. aastast. Täna
vu kandideeris ta Res Publica 
nimekirjas Riigikogusse.

“Minu poliitikasse minek oli 
seotud sellega, et olin kaotanud 
lootuse, et kõrged riigiisad saa
vad aru teaduse ja hariduse 
rollist Eesti ühiskonnas,” ütles 
prof Ergma.

Algul oli ta kavatsenud tööta
da kultuurikomisjonis, et teha 
koostööd Res Publica haridus
ministriga. “Nüüd püüan seda 
liini jätkata juba Riigikogu esi
mehe tasemel. See on minu üks 
prioriteete.” Ta lisas, et Tartu 
Ülikoolil on võimalus muutuda 
Euroopa teadusülikooliks. 
“Püüame seda koos teha,” ütles 
Ergma.

ENE E R G M A

1969 lõpetas cum taude 
Moskva Riikliku Ülikooli

1984 füüsika-matemaatika- 
doktor

1988 valiti TÜ professoriks
1997 valiti Eesti TA akadeemi

kuks
Eesti Teadusfondi nõukogu 

esimees

Mihkel Pärnoja töötab 
ülikooli projektijuhina
Sellest nädalast töötab Tar
tu Ülikoolis projektijuhina 
ülikooli endine keemiaõppe- 
jõud, hiljutine Riigikogu liige 
Mihkel Pärnoja (pildil).

Pärnoja ülesanne on ülikooli 
strateegiliste arendusprojekti
de juhtimine ja nende väljatöö
tamisele kaasaaitamine ning 
ülikooli esindamine rektorilt 
saadud volituste alusel aren
dusprojektide ettevalmistami
sel ja realiseerimisel.

Mihkel Pärnoja loodab ülikoo
li arendusprojektidega töötami
sel ära kasutada Riigikogus, va
litsuses jm saadud oskusi ning 
kogemusi. “Mind on alati juba 
erialaliselt huvitanud tehnoloo
giline arendustöö ning loodan, 
et mul õnnestub aima maten 
heaks midagi ära teha,” ütles 
Pärnoja.

1992-2003 oli Pärnoja Riigi
kogu kolme koosseisu liige, kuu
ludes kultuuri- ja majandusko
misjoni. 1999-2001 oli majan
dusminister. Ta on olnud Eesti

Erastamisagentuuri nõukogu 
esimees ja liige ning Eesti Panga 
nõukogu liige.

Mihkel Pärnoja on autasusta
tud 2000. aastal Riigivapi V 
klassi teenetemärgiga.

TÜ tunnustas Pärnoja tööd 
ülikooli heaks Skytte medaliga.

Mihkel Pärnoja on TÜ Vilist
laskogu juhatuse esimees, TÜ 
Tehnoloogiainstituudi nõukogu 
esimees ja kuratooriumi liige.

Kirjanik Kaur Kender versus Noo-Isamaa esimees Margus Tsahkna. ALAN ADOJAAN

Mitmekeelsus annab 
konkurentsivõime
M are lle  Lepp ik
TÜ usuteaduskonna 
üliõpilane

Venekelse elanikkonna edu 
Eestis tagab ema- ja riigi
keele oskuse kõrval kind
lasti ka võõrkeelte tundmi
ne, selgus eelmisel nädalal 
venelaste tulevikku Eestis 
kästiieval debatil.

Noor-Isamaa esimees Mar
gus Tsahkna väitis, et kuna väi
keriik ei suuda anda mitmes 
keeles kõrgetasemelist hari
dust, siis peaks Eestis olema 
eestikeelne haridus. “See ta
gaks siseriiklikult kõigile konku
rentsivõime,” kinnitas Tsahkna.

Kirjanik Kaur Kender ei pea 
tõsiselt võetavaks ideed, et eesti 
keele oskus muudab inimese 
tulevikus edukaks: “Olulised on 
võimalused, mis tekivad maail
ma arenedes inimestel, kes 
suudavad liikuda eri süsteemi
de vahel.” TÜ prof Marju Lau
ristin ütles, et igal inimesel 
peaks säilima emakeelne kul- 
tuurimälu, kuid “tulevikus 
paistab see Euroopa, kus igaüks 
peaks oskama vähemalt kolme 
keelt.” “Kõige konkurentsivõi
melisem on vene noor, kes on 
ära õppinud eesti keele ja oskab 
vabalt inglise keelt. Ühe keele 
nõudmine on vahatahtlik nurka 
jäämine,” nentis Lauristin. Vene 
keelt põhikeelena kõnelev juu
ratudeng Ivan Kuznetsov pöö
ras tähelepanu ka kodakondsu
se probleemidele: “Paljud vene
keelsed inimesed ei saa tulevi
kus Euroopa Liidus tööjõuturul 
vabalt liikuda, kuna neil puu
dub kodakondsus”.

Keeletestid

Kodakondsuse saamise üks või
malikest nõuetest on eesti keele 
eksami positiivne sooritamine. 
Debatiosalised nõustusid, et 
praegune keeletest on liiga kee
rukas. Kodakondsuse seaduse 
sätestab, et eesti keele oskus 
kodakondsuse seaduse mõistes 
on eesti üldkeele igapäevaeluks 
vajalik oskus. Lauristin väitis 
aga, et testi nõuded ei arvesta

Marju Lauristin.

reaalselt eluks vajaliku keeleos
kusega. “Isegi paljud eestlased 
pole tõenäoliselt võimelised 
seda testi edukalt tegema,” lisas 
Tsahkna.

Kender juhtis tähelepanu, et 
inimeste lingvistilised võimed 
on erinevad ning seetõttu on 
eesti keele õppimine raske 
protsess. Kenderi sõnul ei to
hiks Eesti kodakondsuse saa
mist liiga keeruliseks teha: “Me 
nõuame venekeelsetelt inimes
telt, kes ehk töötavad kahel- 
kolmel kohal korraga, et nad 
õhtul tegeleksid keeleõppega” .

Venekeelne meedia

Keeleseaduse §25 ütleb, et ees
tikeelse tõlketa võõrkeelsete 
uudiste ja otsesaadete maht ei 
tohi ületada 10 protsenti eesti
keelse meediakanali nädala 
omatoodangu mahust. Kuznet
sov pidas põhjendamatuks, et 
venekeelsel elanikkonnal piira
takse vajalikku infohulka. “Võib 
vastu vaielda, et on ORT, RTR ja 
teised toredad Vene kanalid, 
mis aga edastavad sündmusi 
Venemaa seisukohast lähtu
des,” väitis Kusnetzov.

Kender kinnitas, et Venemaa 
meedias on tuntav püüd lõhes
tada Eesti elanikkonda, sisen
dades Eesti venelastele kokku
kuuluvust Venemaaga. “Riigi 
julgeolekule on tähtis, et meil 
oleks adekvaatne huvitav vene
keelne kanal,” lisas Kender.

Lauristin nentis, et kui ETV 
hakkaks edastama venekeel

seid saateid praegusest roh
kem, siis eestikeelne programm 
väheneks. Lahendust nägi Lau
ristin ETV digitaliseerimises, 
sest siis oleks võimalik juurde 
luua venekeelne kanal. “Kui 
Eesti riik ei mõista, et selleks, et 
olla kultuurilt mitmekesine, va
jab meedia investeeringuid, süs 
riik ei mõista, mis on tähtis tule
vikus,” nentis Lauristin.

Meedia stereotüübid

Tsahkna sõnul loob Eesti mee
dia venelastest pildi kui eelkõi
ge kuijategijatest, “Meedia, mil
les mainitakse, et venelased on 
pätid ja joodikud, paneb nördi
ma,” ütles Kuznetsov. Lauristin 
soovitas antud olukorras mõtel
da, kuidas Soome või Rootsi 
press räägib eestlastest: “Rootsi 
press ei erista venelasi ja eestla
si -  kes on Eestist tulnud, on 
prostituudid ja narkomaanid”. 
“See, kuidas meedias kujune
vad stereotüübid, on üldine 
probleem,” ütles Lauristin.

Eesti omariiklusest

Debatil oli juttu ka Eesti kultuu
rist ja omariiklusest. Kenderi 
sõnul on Eesti väiksuse tõttu 
rahvusriigi ülalpidamine ise
enese edukuse ohverdamine. 
Kender tsiteeris Tõnu Õnnepa
lu üteldes, et eesti keel on eest
lastel viimane asi, millega siin 
elavaid mitte-eestlasi väänata.

Kenderi arutlus meenutas 
Lauristinile 90ndatel vaidlust 
New York Timesi toimetuses, 
kus ajakirjanikud soovisid tea
da, miks väike tundmatu riik 
peaks tahtma lahkuda suure 
tuntud riigi koosseisust. “Miks 
on maailmas hiired, kassid ja 
elevandid? Võiks olla ainult ele
vandid,” vastas Timesi ajakirja
nikele Lauristin. “Kui me arva
me, et looduses tuleb hinnata 
haruldasi liike, siis täpselt sa
muti on kultuuriga. Mida väik
sem, seda olulisem,” ütles Lau
ristin.

Debati korraldasid TÜ üliõpi
lasesinduse integratsiooni- ja 
kultuuritoimkond loengusarjas 
“Kultuur ei kopita”.

T A N A  LEHES

Intervjuu
Külalisprofessor 
Hubert Schleichert
LK 3

TÜ strateegiline 
arenguplaan 
aastani 2008
LK 2

Konverentsitõlgi 
elukutse
LK 3

Teaduste 
Akadeemia 
väljasõiduistung
LK 2

U U D I S E D

15 aastat loome
liitude pleenumist
Homme kell 11 algab TÜ Raa
matukogus temaatiline konve
rents “15 aastat loomeliitude 
pleenumist.”

Konverentsi juhtmõtted on 
loomeliitude pleenumi õppe
tund ja haritlase rolli muutumi
ne Eestis ja maailmas.

Loomeliitude juhatuste ühis
pleenumil 1988. aastal oli laul
va revolutsiooni sündmuste 
seas eriline koht. Loovintelli- 
gents ütles pleenumil selgesõ
naliselt välja rahva püüdlused.

Kavas on paarkümmend et
tekannet. Kava UT 4. lk.

Külaskäik 
Läti Ülikooli
Täna ja homme külastavad rek
toraadi ja üldosakonna töötajad 
Läti Ülikooli.

TÜ rahvusvahelise koostöö 
juhi Sirje Üpruse sõnul toimib 
Läti ja Tartu ülikooli vahel juba 
ammu koostööleping. “Koos
tööd teevad mitmed teadus
konnad, vahetatakse ka üliõpi
lasi,” ütles Üprus. Näiteks üks 
esimesi Tartus eesti keelt õppi
nud lätlasi oli kirjanik ja suur
saadik Anna Zigure.

LÜ kantsler Pavels Fricbergs 
tutvustab tartlastele Läti Üli
kooli. TÜ õppeosakond ja teabe
talitus korraldavad peahoones 
infotunni, kus tutvustatakse 
õppimisvõimalusi TÜs. Seejärel 
kohtuvad struktuuriüksuste 
töötajad Läti kolleegidega.

UT toimetusel on kavas taas
tada sidemed Läti Ülikooli ajale
he “Universitates Avize” toime
tusega, kelle abil tutvutakse Läti 
Ülikoolis eesti keele õppimisvõi
maluste ja seal õppivate eesti 
üliõpilastega. Peagi ilmub UTs 
Läti-teemaline erilehekülg.

Anna Zhigure.
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Tartu linn otsib 
uusi suveniire
Eesti Rahva Muuseumis saab 
vaadata Tartu Käsitööklubi kor
raldatud konkurssnäitust “Kin
gitus Tartust”, mis on üleriikliku 
konkurssnäituse “Eesti kingi
tus” eelvoor.

Näituse eesmärk on leida 
uusi huvitavaid esemeid, mis 
rõõmustaksid Tartu külalist 
ning tutvustaksid Tartut.

Näitusel on väljas kunstnike 
ja käsitöömeistrite teosed, mis 
põhinevad Tartu linna sümboo
likal või Tartumaa etnograafilis- 
tel elementidel.

Huvüised saavad 12. aprillini 
oma arvamust avaldada. Parim 
kingitus Tartust valitakse välja
13. aprülü küsitluslehtedel 
märgitud hinnangute põhjal.

Tartus IX Eesti 
ökoloogiakonverents
11. ja 12. aprillil toimub Tartus 
IX Eesti ökoloogiakonverents 
“Eesti ökoloogia globaliseeruvas 
maailmas” .

Eesti Ökoloogiakogu ning 
alus- ja rakendusuuringute 
tippkeskuse korraldataval kon
verentsil on teemad bioloogüine 
mitmekesisus, evolutsiooniline 
ökoloogia, süsinikuringe ja klii
mamuutused, veekogude öko
loogia ja ökotehnoloogia.

Kohtusid esinduste 
haridustoimkonnad
29. ja 39. märtsil kohtusid 
Tartus TÜ ja TPÜ üliõpilas- 
esinduste haridustoimkon- 
dade esimehed.

Kahe päeva jooksul arutati 
võimalikke koostööprojekte. 
Toimkondade esimehed jõud
sid ühistele seisukohtadele, et 
õppetöös on vaja rohkem kasu
tada konspekte ja suurendada 
seminaride osakaalu, vähenda
des loengute mahtu.

Toimkonnad jõudsid veendu
musele, et kaks ülikooli võiksid 
senisest rohkem koostööd teha.

Ühe võimaliku koostöövormi
na nähakse audiovisuaalsete 
loengute käivitamist.

TÜ ÜliÕpüasesinduse hari- 
dustoimkonna esimees Alari 
Vainomees avaldas lootust, et 
Tallinna Ülikoolist kujuneb Tal
linna hariduselu keskus, arves
tatav partner ja heas mõttes 
konkurent Eesti ainsale 
universitasele Tartu Ülikoolile.

Ühtlasi leiti, et Tallinna Üli
kooli teke aitab korrastada liialt 
killustunud Eesti kõrgharidust 
ja aitab kaasa akadeemilise ha
riduse arengule Eestis.

•  •

Ülikooli arenguplaan aastani 2008*

Teaduse tippkeskused, mida arengukava näeb ette välja arendada veel kümmekond, olid ka Eesti Teaduste Akadee
mia bioloogia, geoloogia ja  keemia osakonna väljasõiduistungi päevakorras. v a r je  s o o t a k

A R E N G U K A V A  T Ö Ö E T A P I D

Nõukogu teadus- ja arenduskomisjoni juurde moodustatakse 
strateegilise planeerimise töörühm ja teadusvaldkondlikud 
alakomisjonid (realia, medicina, socialia, humaniora).

30. maiks esitavad valdkondlikud komisjonid vastavad stratee
gilised arengukavad rektorile.

24. ja 25. oktoobril toimub ülikooli arengukonverents.
1. detsembriks esitatakse arengukava, sh valdkondlikud 

arenguplaanid, meetmete plaan koos finantseerimisskeemiga 
ja ülikooli investeeringute kava aastani 2008 TÜ nõukogule 
teiseks lugemiseks.

Tartu Ülikooli strateegiline 
arenguplaan on dokument, 
mis määrab kindlaks vasta
valt 2002.-2003. aastal teh
tud väliskeskkonna analüü
sile ja prognoositavatele 
muutustele ülikooli rolli 
ühiskonnas ning läbimurde- 
valdkonnad.

Läbimurdevaldkonda kä
sitletakse kui tegevusvaldkon
da, mille ennakareng tagab kii
resti muutuvates väliskeskkon
na tingimustes ülikooli missioo
ni täitmise kvalitatiivselt uuel 
tasemel.

Missioon

Tartu Ülikool on Eesti vanim ja 
tuntuim ülikool ning traditsioo
nidega Õppeasutus. Tulenevalt 
eelnevast ja Eesti Vabariigi 
õigusaktidest, on Tartu Üli
kooli missioon olla kõrgelt 
haritud Eesti alalhoidja ja 
edendaja maailmatasemel 
teadusloome ja teaduspÕ- 
hise kõrghariduse andmi
se kaudu.

Visioon

Tartu Ülikool on aastaks 
2008 rahvusvahelisel ta
semel teadusülikool ja 
Eesti rahvuskultuuri, kee
le ning kõrgtehnoloogilise 
innovatsiooni keskus.

Läbimurdevaldkond 1. 
RAHVUSVAHELISTUMINE

Ülikoolil on Eestis välja kuju
nenud kindel positsioon ja ima
go, kuid ainult Eesti teadus- ja 
kõrgharidusruumiga seotud te
gevustele ja finantsvahendite^ 
orienteerumine ei taga ülikooli
le Euroopa teadus- ja haridus- 
ruumi avanedes ning demo
graafilist olukorda arvestades 
jätkusuutlikkust ega ole ka rah- 
vusülikooli funktsiooni täitmi
seks piisav.

Nii teaduse kui ka hari
duse arengu tagamiseks 
peab ülikool muutuma se
nisest enam tunnustatud 
k o n k u ren ts ivõ im e lisek s  
rahvusvaheliseks teadus- 
ülikooliks.

Läbimurdevaldkond 2.

RAHVUSLIKU TIPPHARIT- 
LASKONNA JÄRJEPIDE
VUSE TAGAMINE

Aastal 2001 kaitsti Eestis 83 
doktorikraadi, neist 50 Tartu 
Ülikoolis. Samas on Eestis ligi
kaudu 1000 doktoranti, kellest 
umbes pooltel on suuri problee
me doktorikraadini jõudmise
ga. Arutamisel on küll riikliku 
hariduspoliitika muutmine, 
kuid esialgsed tööversioonid ei 
ole suunatud järjepidevuse ta
gamisele. Ülikool seab oma 
eesmärgiks tagada rah
vusliku teadlaskonna jär
jepidevus, arvestades üli
koolide ning teadus- ja 
arendusasutuste kõrval ka 
ettevõtete ja avaliku sek
tori vajadust doktorikraa
diga spetsialistide järele.

Läbimurdevaldkond 3. 
ÜLIKOOLI INTELLEK
TUAALSE KAPITALI RA
KENDAMINE

Ülikooli teaduspotentsiaali 
rakendamine on kujunemas

oluliseks teguriks Eesti majan
duse konkurentsivõime ja kest
va arengu tagamisel. Ülikool on 
edukalt osalenud riiklikus tipp- 
keskuste programmis ning 
koostöös ettevõtetega asunud 
tehnoloogia arenduskeskuste 
loomisele. Tugeval alusteaduste 
vundamendil põhineva eriala- 
devahelise koostöö strateegili
ne arendamine võimaldab osa
leda regionaalse, riikliku ja rah
vusvahelise tähtsusega prakti
liste probleemide lahendamisel 
ja suurendada ülikooli intellek
tuaalset kapitali. Seda tegevust 
toetab edukas osalemine Eesti 
ja Euroopa Liidu programmi
des. Ülikool seab eesmär
giks teadus- ja arenduste
gevuse käigus tekkiva in
tellektuaalse kapitali suu
rendamise ning selle efek
tiivseima ärakasutamise 
ülikooli ja Eesti arengu 
huvides.

Läbimurdevaldkond 4. 
ÕPPE KVALITEEDI AREN

DAMINE JA SIHTRÜHMA
DE LAIENDAMINE

Ülikool seisab juba praegu ja 
veel enam lähiaastatel sümitsi 
keskkoolilõpetanute arvu vähe
nemisest tuleneva vajadusega 
pöörata senisest suuremat tä
helepanu õppe kvaliteedi aren
damisele ja uutele sihtrühma
dele. Paindlike õppimisvõima
luste loomine nii traditsioonilis
tes kui ka uutes õppevormides 
avardab välisüliõpüaste ja 
täiendõppijate ülikoolis õppimi
se võimalusi.

Ülikool seab eesmärgiks taga
da kõigis õppevormides õppe 
kõrge tase, pakkuda uusi, hästi 
ettevalmistatud kursusi,
aktualiseerida õpetatava ma- 
teijali sisu ning parandada õpi- 
keskkonda.

Läbimurdevaldkond 5. 
RAHVUSÜLIKOOLI TU
GEVDAMINE

Tartu Ülikool on Eesti rahvus
liku enesetunnetuse kandja ja 
edendaja ning Eesti ühinemisel 
Euroopa Liiduga on vaja kind
lustada rahvusülikooli jätkuv 
areng. Selle tagavad eesti keele, 
kirjanduse ja ajaloo uurimine, 
mis on Eesti kultuuri ja riigi 
seisukohalt elulise tähtsusega, 
ning Eesti looduse, keskkonna, 
ühiskonna, majanduse ja kul
tuuri selliste aspektide väärtus
tamine, mis Eesti aima matef it 
Euroopa ja maailma ülikoolide 
hulgas eristades ja esile tõstes 
kindlustavad tema rahvusva

helist positsiooni. Rahvusüli
kooli arengu tagamisel on mää
ravaiks õigete strateegiliste va
likute tegemine, rahvusvaheli
sele auditooriumile orienteeri
tud pakkumise kvaliteet ning 
rahvusliku teadus- ja kultuuri- 
varamu väärtustamine.

Ülikool seab eesmärgiks 
rahvusülikooli tugevdava
te teadus- ja Õppesuunda
de, eestikeelse õppetöö ja 
publitseerimise jätkuva 
arengu kõigil erialadel, 
sest saavutused selles 
valdkonnas toetavad rah
vuse identiteeti üldises 
rahvusvahelistumise prot
sessis ning rõhutavad üli
kooli rolli rahvusliku järje
pidevuse hoidjana.

*  *  *

Samal ajal peab ülikool jätku
valt pöörama suurt tähelepanu 
muutustele senistes arengu- 
valdkondades, mille kaudu 
luuakse arenguhüppe saavuta
miseks vajalik keskkond. Järje
pidevuse ja arenemisvõime ta
gamiseks tuleb panustada hari
duse kvaliteedi tõstmisesse 
õpetajakoolituse kaudu. Muu
tusi kõigis loetletud valdkonda
des toetab ülikooli ajaloolise 
tuumiku sihipärane arendami
ne ning tipptasemel tugistruk
tuuri ülesehitamine.

* TÜ nõukogu kiitis 31. märtsil 
heaks ülikooli strateegilise 
arenguplaani aastani 2008.

Arno Pijpers pidas ülikooolis loengu UT K Ü S IB

Mida arutasid 
akadeemikud Tartus?

Mare Vene
TÜ kehakultuuriteaduskonna 
dekanaadi juhataja

21. märtsil pidas kehakul
tuuriteaduskonna loengu
sarjas loengu Eesti jalgpalli
koondise peatreener Arno 
Pijpers.

Esineja tutvustas 10-astme- 
list eduka treeneritöö mudelit, 
milleni ta on jõudnud pikaajali
se mängija-, treeneri- ja 
mäned • erikaijääri vältel. Tema 
põhisõnum -  loogiliselt üles ehi
tatud ratsionaalne tegevus -  
kehtib kõikjal, kus tõhusat tule
must tahetakse saada.

Pipersi sõnul on eri vanuses 
treenijatel küll erinevad ees
märgid, ent lähtekoht olgu alati 
jalgpall (või vastavalt mõni muu 
spordiala).

“Iga harjutus on tulemuslik 
siis, kui see sisaldab konkreet
seid mänguelemente ja sihipä
rast tegevust,” ütles Pijpers. 
“Näiteks väljakul jooksmine ei 
väsita jalgpallurit kunagi nii, 
nagu sama pika maa läbimine 
staadioniringü. Treener peab 
oskama mängu lihtsustada vas
tavalt sportlaste vanusele, os
kustele ja motivatsioonile nii, et 
jalgpalli olemus kaotsi ei lä
heks.”

Arno Pijpers.

Pipers rääkis, et ka teistest 
tagasihoidlikum laps saab palli 
puutuda, kui vastavalt treenija
te vanusele on väljak jagatud 
pooleks, neljaks või kaheksaks. 
“Mängu “lugemise” oskus on 
üks põhüisemaid asju, mida 
treener peab edasi andma. 
Edukas on ainult mõtlevatest ja 
seoseid nägevatest mängijatest 
koosnev ning omavahel 
kommunikeeruv võistkond.”

Kahe loengutunni vaheajal 
näidati videot eesti koondise 
väravatest rahvusvahelistes 
mängudes.

Pijpersi sõnul teab Andres

Operit kui head Eesti jalgpallu
rit peaaegu iga hollandlane. 
Vastu ootusi saavutatud võit Ve
nemaa üle tekitab eufooriat 
veel tänagi.

Esinejalt päriti, kui kaugele 
võiks Eesti jalgpall rahvusvahe
liselt jõuda. Pijpers leidis, et see 
latt on enda seada. Väikeriigil 
polevat võimalik tööd noor- 
sportlastega unarusse jätta ja 
brasiillaste kombel rannajalg- 
palli taguvatest poistest pari
maid koondise juurde treenima 
kutsuda. Ei tundunud pelga vii
sakusena, kui esineja kiitis eest
laste põhjamaiselt sirgjoonelist 
ja rahulikult arukat loomust, 
mis sunnib end kokku võtma ja 
parimat andma ka rasketes olu
des.

Kõige rohkem innustust said 
ingliskeelsest loengust kindlasti 
üliõpüased. Koondise tasemel 
jalgpall ei ole eestlastele enam 
“võõras” mäng ja Arno Pijpersi 
panus selles on märkimisväär
ne.

Koostöö ülikooliga jätkub -  
sügissemestril tuleb Arno 
Pijpers kehakultuuriteadus
konda praktilisi tunde andma.

11. aprillü kell 12.15 esineb 
kehakultuuriteaduskonna õp
pehoones loenguga jalgpalliklu
bi FC Flora Aivar Pohlak.

Vastab Eesti TA osakonna 
juhataja akadeemik, TÜ prof 
Jaak Järv.

Eesti Teaduste Akadeemia 
bioloogia, geoloogia ja keemia 
osakonna juhatus kohtus kol
mapäeval ülikooli raamatukogu 
nõupidamiste ruumis osakonna 
profiilile vastavate tippkeskus- 
te juhtidega.

Kutsutud olid ka kõik osakon
na akadeemikud. TÜ tippkes- 
kuste juhid professorid Toivo 
Maimets, Jaanus Harro, Raivo 
Uibo ja akadeemik prof Ilmar 
Koppel tutvustasid oma tipp- 
keskuste seisu ning tegevuska
vu.

Koosoleku eesmärk oli kes
kuste tegevuse ja nende juhtide 
tutvustamine osakonna aka
deemikutele.

Elav arutelu tekkis nii kraadi
õppe kui ka keskuste rahasta
mise küsimustes.

Otsustati, et edaspidi hakkab 
TA osakond regulaarselt tipp- 
keskuste esindajaid oma koos
olekutele kutsuma. See aitaks 
tihendada akadeemia suhteid 
teadlastega ning võimaldaks

Jaak Järv.

laiendada Eesti TA kandepinda 
meie uurimisasutustes ja tead- 
laskollektiivides.

Osakonna väljasõiduistung 
lõppes Biomeedikumis, kus 
asub prof Raivo Uibo juhitav 
molekulaarse ja kliinilise medit
siini tippkeskus.

TÜ Kirjastuse 
näitus Tallinnas
Täna avatakse rahvusraamatu
kogus ülikooli kirjastuse välja
annete näitus.

Kirjastuse direktori Vaiko 
Tigase (pÜdil) sõnul on TÜ Kir
jastuse põhieesmärk välja anda 
õppejõudude teaduspubliktai- 
soone ning õppevahendeid. 
Aastas ilmub ligi 150 väljaan
net. Kirjastusel on tellijaid ka 
väljaspool oma ülikooli.
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KonverentsitÕlkest 
euroliidu laienemisel
K laus B is c h o ff
Euroopa Komisjoni 
ühendatud tõlke- ja 
konverentsitalituse esindaja

Euroopa Liidu laienemine on 
muljet avaldav: 10 uut liik
mesriiki, 105 miljonit uut ELi 
kodanikku, 80 000 tõlkimist 
vajavat lehekülge acquis 
communautaire‘i ning 10 uut 
töökeelt.

Need uued keeled, mille hul
ka kuulub ka eesti keel, lisandu
vad ELi institutsioonides juba 
praegu kasutusel olevale 11 
ametlikule keelele. Niisüs haka
takse aastal 2004 nii suulises 
kui kirjalikus tõlkes kasutama
21 keelt.

Kuigi inglise keele kasutami
ne on tänapäeval väga levinud, 
toetab Euroopa Liit kindlalt 
keelte paljususe põhimõtet.

Euroopa Liidu õigusaktid on 
liikmesriikide kodanikele vahe
tult kohaldatavad ning seetõttu 
peavad nad liikmesriikide ko
danikele ka emakeeles kätte
saadavad olema.

Kas Euroopa Liidu institut
sioonidel on tõepoolest plaanis 
tagada tõlge ka kõigisse uute 
liikmesriikide keeltesse? On 
küll, täpselt nagu praeguse 11 
keele puhul, tagatakse ka 
uutesse keeltesse tõlge alati, kui 
selleks on vajadus.

Tõlke korraldamisel lähtutak
se tegelikest vajadustest, sest 
tõlkide kohaletoomine n-ö de
koratiivseks otstarbeks ilma, et 
nende järele tegelik vajadus 
oleks, on maksumaksjate raha 
mõttetu raiskamine.

Tihti on konverentsil osaleja
tel üsna hea passiivne võõrkee
le oskus, ent nende keeleoskus 
pole piisav, et võõrkeeles oma 
seisukohti väljendada. Sellisel

I N F O P A E V
8. aprillil kell 15 TÜ Raamatu
kogu konverentsisaalis

Räägitakse konverentsitõlgi 
elukutsest, tööks vajalikest 
isikuomadustest ja oskus
test, õppimisvõimalustest ja 
võimalustest töötada tõlgina 
ELi institutsioonides.

Esinevad Klaus Bischoff, 
tõlgid ja TÜ tõlkekeskuse 
esindajad.

juhul korraldab SCIC tõlke nii, 
et delegaatidel on võimalus kõ
nelda kõigis 11 ametlikus kee
les, ent esinemised tõlgitakse 
vaid 6 suuremasse keelde. Sel
line süsteem toimib juba praegu 
väga hästi ning ilmselt kasuta
takse seda ka pärast laienemist.

Väga palju kasutatakse suu
list tõlget, iga päev teenindatak
se rohkem kui 50 kohtumist.

Praeguse 11 keele puhul on 
SCICi teenistuses iga päev 
700-800 tõlki, neist pooled on 
koosseisulised ja pooled vaba
kutselised. Peale selle on 
Euroopa Parlamendil ja Euroo
pa Kohtul oma tõlgid ja tõlketa- 
litused. ELi institutsioonid vaja
vad pärast laienemist iga päev 
um 80 eesti tõlki, mistõttu tõlki
de nimekirjas peaks olema vä
hemalt 100-120 inimest.

Kui teil on kõrgharidus, oska
te võõrkeeli, olete teadmishi
muline ja teile meeldib suhelda 
ning töötada rahvusvahelises 
keskkonnas, kaaluge konve
rentsitõlgi elukutse valikut.

TÜ pakub võimalust omanda
da konverentsitõlgi elukutse 
üheaastasel magistrikursusel.. 
Kursus toimub koostöös ELi ins
titutsioonidega ning üliõpilastel 
on võimalus saada Euroopa Ko
misjoni stipendiumi.

Näide Voronezhi Kunstimuuseumis tehtud amatöör- 
fotost, mis on kataloogi jaoks kõlbmatu, t ü  k u n s t im u u s e u m

Voroneži kunstikogu 
käsikiri sai valmis
K ris tja n  K a ljund

TÜ ja Voroneži Kunstimuu
seumil on valminud TÜ Voro- 
nežis asuva kunstikogu ka
taloogi käsikiri.

250-leheküljelises käsikirjas 
on 400 kirjet antiikkeraamika, 
Lääne-Euroopa maali ning 
Egiptuse muististe kohta. Iga 
kirje juures on ka foto.

Kataloogi koostamine algas 
kaks aastat tagasi. TÜ Kunsti
muuseumi direktrissi Inge 
Kuke sõnul on koostöö Vörone- 
žiga olnud problemaatiline. 
“Materjal on teaduslikult läbi 
töötamata. Fotod on tehtud ko- 
dukaameraga põlve otsas, ole
me saanud ühest ja samast 
maalist sinise, kollase ja punase 
variandi. Selle asja nimi on lo
hakas töö.”

Kuke sõnul reageeris Voronež 
eestlaste märkustele valuliselt,

öeldes, et TÜ kiusab neid. Alles 
ministeeriumidega suhtlemise 
järel hakkasid asjad paremuse 
poole liikuma.

“Sellest kataloogist võiks saa
da käsiraamat ka poliitikutele, 
kust tulevikus näpuga järge aja
da, millised objektid peaksid 
Eestisse tagasi jõudma,” arvab 
Inge Kukk.

Kataloog tahetakse välja anda 
Kunstimuuseumi 200. juube
liks sellel aastal. Raamatu välja
andmist finantseerivad Kultuu
riministeerium ja Tartu Ülikool, 
Venemaa Kultuuriministeerium 
tasub Voroneži kogu pildistami
se kulud. Kataloogi toimetaja on 
Ken Kalling.

Kataloogi teises osas peaksid 
koha leidma Voroneži 5000 
münti, aga kuna need on täiesti 
kirjeldamata, eeldab see vähe
malt viis aastat teaduslikku 
tööd.

Konstanzi Ülikooli emeriitprofessor Hubert Schleichert tuleb mais taas Tartusse -  ta 
peab ettekande eetikakollokviumil. v a r je  s o o t a k

Tartu tudengid on 
saanud avatumaks
Filosoofilised mõtisklused sõja ja rahu teemal
K ris ti Lõuk
TÜ filosoofiamagistrant

TÜs Gottfried Herderi prog
rammi raames õpetanud 
Konstanzi Ülikooli emeriit
professori Hubert Schleich- 
erti arvates on üliõpilased 
muutunud avatumaks ja krii
tilisemaks.

Teie loengukursus „Filosoofi
lised mõtisklused sõja ja rahu 
teemal“ osutus väga ajako
haseks. Miks selline teema ja 
kas see oli seotud ka päeva
poliitikaga?

Ei, see polnud sellega seotud. 
Olen pidanud loenguid ja tei
nud seminare sel teemal umbes 
20 aastat, seega oli tegemist 
ühe filosoofilise küsimusega. 
Olen läbi viinud tekstiseminare, 
mille põhiteema on sõja vältimi
ne või rahu saavutamine ning 
säili tamme.

Kõige tuntum kirjutis on 
kahtlemata Kanti „Igavesest ra
hust", kuid on ka palju teisi 
tekste. Leidsin, et siin pole mõ
tet teha tekstiseminari, kuid 
teataval määral muutis algselt 
kavandatut maailmas toimuv.

Mis oli kursuse peamine ees
märk?

Anda tudengitele mõned 
kontseptsioonid, et nad muu
tuksid valvsamaks selle suhtes, 
mis ümberringi toimub. Et nad 
saaksid mõelda erinevate lähe- 
nemiste üle, et nad saaksid in
formatsiooni selle kohta, mida 
on sõja ja rahu teemal mõtel
dud ning missugused on selle 
valdkonna kõige olulisemad 
teooriad. Et nad oleksid võime
lised langetama ise otsustusi 
selle kohta, mis teoksil . Kuid ma 
olen veidi õnnetu, et see ajastus 
oli nii täpne, sest oleksin eelista
nud teoreetilisemat lähene
mist.

Tihti pälvib sõja õigustamise 
korral tähelepanu juriidiline 
külg. Kuid kas ja kuidas on 
võimalik sõja moraalne 
õigustamine?

Need kaks aspekti on tihedalt

seotud. Tegemist on väga kaua 
kestnud diskussiooniga. Vähe
malt mõningaid sõja liike pee
takse võimalikuks moraalselt 
õigustada. Selline lähenemine 
läheb tagasi Augustinuse juur
de ning selle on formuleerinud 
Aquino Thomas. Ta pani aluse 
õiglase sõja teooriale, mis on 
küll alati olnud vaidlusalune. 
Enamik inimesi arvab, et mõni 
sõda on moraalselt õigustatud. 
Aga mitte kunagi agressüvne 
sõda. Ükski teooria ei ole väit
nud, et agressiivne sõda on 
õigustatav.

Millised on selle diskursuse 
peamised argumenteerimis- 
viisid?

Üldiselt on selleks põhimõte, 
et igaühel on õigus kaitsta oma 
elu ning oma peret agressiooni 
eest. Mõned autorid on väit
nud, et esineb koguni moraalne 
kohustus kurjale vastupanu 
avaldada. Seega võib ilmneda, 
et keegi on ebamoraalne, kui ta 
ei hakka vastu vägivallale, sest 
see on ukse avamine igasuguse
le agressioonile.

Probleem on ainult selles, et 
iga valitsus ütleb oma kodanike
le, et tegemist on vaid hea kaits
misega kurja vastu. Tavaliselt ei 
ole kodanikel võimalust midagi 
teha, kui tegemist on halva ar
gumenteerimisega, kui neid on 
reedetud või petetud.

Õpetate eetikakeskuse külali
sena kolmandat korda. Mis 
on ülikoolis muutunud?

Üliõpilased on muutunud 
avatumaks, kriitilisemaks Eesti 
olukorra suhtes, arutledes tõ
siste probleemide üle. Näiteks 
probleemid, mis on seotud vene 
keelt kõneleva elanikkonnaga. 
Varem sellistel teemadel semi
narides ei kõneldud.

Eetikakeskuse uutes ruumi
des õpetasin esimest korda. 
Need sobivad hästi seminari
deks.

Eetikakeskus on läbi teinud 
tõeliselt muljet avaldava prog
ressi. Olen näinud keskuse ku
junemist algusest peale. Tuleb 
vaid loota, et asjad lähevad eda-

Õiglase sõja teooria 
on alati vaieldav 
olnud.

si ka nii, nagu nad alanud on.
Loodan, et sellest saab koht, 

kus tudengid ei tule mitte ainult 
loengutele, vaid et sellest kuju
neks kokkusaamiskoht vähe
malt filosoofiaüliõpilaste jaoks. 
Kui see nii kujuneks, oleks see 
ideaalne.

Missugused on peamised eri
nevused Eesti ja Saksa tuden
gite vahel?

Eesti tudengid on märgata
valt nooremad. Saksamaal pea
vad nad aasta kauem gümnaa
siumis käima ning mõned ka 
ajateenistuses. Nad ei õpi ka nii 
reguleeritud moel nagu siin. 
Võiks öelda, et siin on tegemist 
kooliga, kõrgema kooliga ( high 
school). Saksamaal on tudengi
tel rohkem akadeemilist vaba
dust, seda vähemalt humani
taarainete puhul.

On see hea või halb?
Sellel on kaks külge. Saksa

maal kaevatakse põhiliselt selle 
üle, et õpitakse liiga kaua. 
Leian, et enamikule tudengitele 
on parem, kui tegemist on ran
gete regulatsioonidega, eelda
des, et need ei ole liiga karmid.

Minu jaoks on harjumatu 
siinne punktisüsteem. Tihti ei 
küsita, kas tegemist on huvitava 
loengu või seminariga, vaid kas 
ja kui palju punkte selle eest 
saab. Kui süsteem on liiga karm, 
piirab see loomingulisust. Olen 
Konstanzist tulnuna harjunud, 
et kursus on avatud kõigile, kui 
just tegemist ei ole mõne eelne
vat väljaõpet vajava valdkonna
ga.

Teisalt on aga mulle vastu
võetav, kui õppetöö toimub ing
lise keeles. Mõned räägivad 
seda soravalt, mõnel on veidi 
probleeme, kuid tudengid on 
võimelised tegema eksameid ja 
kirjutama esseesid. Olukord on 
parem kui Saksamaal.

U U D I S E D

Doktoritöö 
religiooniõpetusest
Usuteaduskonna lektor Pille 
Valk kaitses doktoritööd “Eesti 
kooli religiooniõpetuse kont
septsioon” , milles rõhutatakse, 
et religiooniõpetus peaks haa
kuma meie ühiskonna ja kooli 
huvidega.

“Religiooniõpetuse õpetami
sel tuleb arvestada konkreetse 
ühiskonnaga, kus õpetamine 
toimub, aine peab haakuma 
õpilaste kogemuste, ootuste ja 
probleemidega,” kirjutab Valk 
uurimuse kokkuvõttes.

Eesti koolidele sobiva õpetuse 
väljatöötamist on seni takista
nud religiooniõpetuse kont
septsiooni puudumine. “See on 
loonud pinnase üksteisest möö
darääkimiseks ja vääritimõist
miseks,” ütles Valk.

Oma doktoriööga on Valk loo
nud Eesti kooli religiooniõpetu
se käsitluse, mille alusel ta mää
ratleb aine õpetamise alused, 
eesmärgid, õpisisu ja õppemee
todid.

Pille Valgule anti teoloogia- 
doktori kraad.

Ungari etnograafia 
näitused
Eesti Rahva Muuseumis on 
avatud Ungari etnograafiapäe- 
vade raames kaks fotonäitust. 
Need on Laszlö Kunkovacsi fo
tonäitus “Ungari karjusekul- 
tuur” ja antropoloog Mihaly 
Hoppali šamaaninäitus. 23. ap
rillil tutvustab autor ka eesti 
keeles ilmuvat “Samaaniraa- 
matut” .

Sel nädalal oli muuseumis 
võimalik näha ungari etnograa
filisi filme ning kuulata loen
guid.

Priit Põldroosi 
auhind prof Luule 
Epnerile
Eesti teatri aastaauhindade 
Priit Põldroosi nim auhinna sai 
TÜ teatriteaduse ja kirjandus
teooria prof Luule Epner.

Autasu määrati pedagoogili
se tegevuse eest teatriteaduse 
õppetooli rajamisel, noorte 
teatriteadlaste kasvatamisel 
ning kogumiku “Hermaküla” 
koostamisel ja toimetamisel.

Prof Epner ütles, et näeb sel
les preemias tunnustust teatri
teaduse erialale, mis on nüüd
seks eesti teatrikultuuris kindla 
koha võitnud.

Epneri sõnul ei jaga Põldroosi 
preemiat teatriuurijad omava
hel, vaid žüriisse kuulub alati 
autoriteetseid praktikuid -  la
vastajaid, teatrikoolide õppe
jõude jne. “Igal juhul annab 
preemia kindlustunnet ja usku, 
et teatriteaduse eriala on vaja
lik ja perspektiivne,” ütles 
Epner.

Praegu kuulub prof Luule 
Epner Kõrgema Lavakunstikoo
li prof Lea Tormise juhtimisel 
kirjutatava raamatu “Eesti tea
ter 1965-1985” töögruppi. Üli
koolis juhib Epner uurimispro
jekti “Etenduse analüüsi mee
todid”, mille raames on kavas 
publitseerida artiklikogumik.

Luule Epner.
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P U H E N D U S T E O S  KALLE K A S E M A A L E

13, märtsil esitles Tartu Üli
kooli usuteaduskond ülikooli 
kunstimuuseumis pühendus
teost “Mille anni sieut dies 
hestema...” Vana Testamendi 
ja semitistika professor Kalle 
Kasemaale, usuteaduskonna 
taasasutajale ja esimesele de
kaanile tema 60. juubeli pu
hul.

Mahukas artiklikogumik si
saldab kaastöid viies keeles 
mitmesugustest religiooni, 
teoloogia ja semitistika prob
leemidest, hõlmates neli tuhat 
aastat inimkonna vaimset ku
junemislugu. Autorite hulgas 
on terve rida Euroopa väljapaistvamaid Vana Testamendi, 
semitistika ja assürioloogia teadlasi, samuti Eesti tuntumad 
teoloogid ja religiooniuurijad. Koguteos iseloomustab kujukalt 
usuteaduskonnas viljeldavaid uurimissuundi ja sidemeid 
Euroopa teadusruumis esimese kümne tegutsemisaasta jooksul 
pärast usuteaduskonna taasavamist.

Seni on kodu-Eesti humanitaarteadustes nii laia rahvusvahe
lise kõlapinna saavutanud Paul Ariste ja Juri Lotmani teadustöö.

L A V A K U N S T I K O O L  K E V A D P Ä E V A D E L

Eesti Kõrgema Lavakunstikooli 21. lennu üliõpilaste etendused
ülikooli kevadpäevadel.
• 28. aprillil kell 20 “Politsei” Lutsu Teatrimajas, kell 20 “Molly 

Sweeney” Tartu Üliõpilasmajas;
• 29, aprillil kell 16 Politsei” Lutsu Teatrimajas, kell 16 “Molly 

Sweeney” Tartu Üliõpilasmajas, 20 “Politsei” Lutsu Teatrima
jas, kell 20 “Molly Sweeney” Tartu Üliõpilasmajas;

• 3. mail kell 19 “Liblikad on vabad” Lutsu Teatrimajas;
• 4. mail kell 12 “Liblikad on vabad” Lutsu Teatrimajas; kell 19 

“Lutsu Teatrimajas, kell 22 “Pidu” Lutsu Teatrimajas;
• 5. mail kell 13 “Liblikad on vabad” Lutsu Teatrimajas, kell 20 

“Pidu” Lutsu Teatrimajas.
Püetid 40 kr Lutsu Teatrimajas. Kassa avatud E12-16, T-R 9-16
ja tund enne kohapeal. Info: tel 303 180, 303 181 ja
tartu@nukuteater.ee.

ELi  K Õ R GH  A R I D U S P R O G R A M  MI  
E R A S M U S  IN F O P Ä E V

14. aprillil kell 15 ph 102

Õppimisvõimalused välismaal ERASMUS-programmi raames, 
TÜ sõlmitud üliõpilasvahetuse lepingud ELi partnerülikoolide- 
ga, kuidas saada erasmuslaseks. Info: Riin Kikkas, TÜ 
ERASMUSe üldkoordinaator.

V A H E T U S Ü L I Õ P I L A S E K S  
T O R O N T O  Ü L IK O O L I

TÜ välisüliõpüastalitus kuulutab välja konkursi kandideerimi
seks Toronto Ülikooli Kanadas. Ülikoolide vahel sõlmitud lepin
gu kohaselt on TÜ bakalaureuseõppe üliõpilastel võimalik kan
dideerida vahetusüliõpüaseks Toronto Ülikooli 2003/2004. õp
peaastaks (kaks semestrit). Kandideerida ei saa meditsiini ja 
õigusteaduse eriala üliõpilased.
Nõutavad dokumendid (inglise keeles):
• CV;
• põhjendatud avaldus (statement o f  intent);
• tõend õppetulemuste kohta;
• TOEFL-keeletesti tulemus PBT 580+TWE 4,5 (CBT 

237+TWE4,5);
• 1 soovituskiri eriala õppejõult.
Stipendiumi saaja peab muretsema rahvusvahelise tervise
kindlustuse, tasuma viisa ning reisipiletite eest.

Dokumendid esitada 14. aprilliks Põhja-Ameerika ülikoolide 
teabekeskusesse: TÜ Raamatukogu, W. Struve 1-325. Avatud 
E-N 13-16. Info: Merli Tamtik, merlit@ut.ee, tel 427 243, 
www.utoronto.ca.
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MILLE ANNI
SICUT mus hesterna...

STUDJA IN HONOKhM 
KALLE KASEMAA

1 r^ - 1' 
>зс t

35

Maie Fedin,
klienditeenindaja -  6. aprill 

30

Anu Aavik,
avatud ülikooli koordinaator -  
5. aprill

15 A A S T A T  L O O M E L I I T U D E  
P L E E N U M I S T

5. aprillil kell 11 TÜ Raamatukogus

Kell 11-13
• Dr Phil Maaija Lõhmus-Pärl -  Eesti avaliku teksti areng
• Akadeemik Arno Kööma -  Innovatsioon -  majanduse eduku

se võti
• Heino Kiik -  Ettenägelikkusest
• Arvo Valton -  Aade ja künism
• Paul-Eerik Rummo -  Minu toonasele sõnavõtule mõeldes
• Aivo Lõhmus -Võrdjooni esimese ja teise iseseisvuse vahel
• Rein Veidemanni sõnavõtt
• Mati Hint -  Olnust ja tulevast
• Heli Susi -  Ajalugu ja mälu
• Aleksei Peterson -  Minevikuta tulevik
• Ants Paju -  Jätkuvalt eestluse elujõust

Kell 14-17
• Koolinoorte esseekonkursi võitjate autasustamine
• Sulev Ojap -  Kultuurielu juhtimine ja ühiskonna vaimuseis
• Andres Laiapea -  Internet &infovabadus
• Jaanus Rooba -  Tammsaare vabaduse otsingud
• Malle Pärn -  Kriitiliselt
• Enn Lillemets -  Kultuur -  bluff, projekt, kontseptsioon või 

kodanikuõigus
• Endel Peets -  Eesti vabaduse teest
• Toomas Liivamägi -  Haritlaskonna enesemääratlusest
• Tiit Urva -  Inimkeskse majanduse võimalikkusest
• Agu Vissel -  Kultuuri langus ja renessanss
• Kaupo Vipp -  Kolmas võimalus Eesti moodi
• Tauno Kangro -  Monumentaalskulptuurist
• Lühisõnavõtud.
• “Kool kui kosmoselaev” Rosma kooli õpetajate purgatoorium.

Info: kontaktisikud: Agu Vissel aguvis@hot.ee, tel 343 495 või 
Agu Kull 055 652, www.hot.ee/vabavaimualgatus.
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III T a r t u  Ü l i k o o l i  õ i g u s t e a d u s k o n n a  a j a k i r i  2003

X I  a a s t a k ä i k

Priit Pikamäe -  Kaastäideviimise määratlemine. Karistusseadustik 
ja Riigikohtu praktika 

Heiki Lindpere -  Laeva arestimine -  kas tõeline väljakutse 
kohtunikule?

Margus Kingisepp -  Kausaalõpetused ja võlaõigus 
Tambet Tampuu -  Riskivastutus ja tootja vastutus võlaõigus- 

seaduses
Aivar Taro -  Euroopa Ühenduse Õiguse rikkumisega tekitatud 

kahju. Ühenduse liikmesriigi vastutus 
Julia Laffranque -  Eesti põhiseaduse ja Euroopa õiguse kooselu 
Piret Mõistlik -  Isikunime õiguslikust regulatsioonist 
Georg Ambach -  110 aastat Eesti kriminaalõiguse korüfee 

Karl Saarmanni sünnist 
Heikki Leesment, Liina Soobik -  Vandetõlgiks kandideerijate 

keeleeksamist 
Laura Paap -  Info: Harjutuskohtu võistlus 2003

E R A S M U S E  Ü L I Õ P I L A S V A H E T U S

TÜ kuulutab välja konkursi ELi kõrgharidusprogrammi 
ERASMUS üliõpilasvahetuse õppekohtadele Euroopa partner- 
ülikoolides. Stipendiumi taotlemise võimalus. Avaldused esita
da 21. aprilliks teadus- või osakondade koordinaatoritele.

Info sõlmitud lepingute ja kandideerimistmgimuste kohta: 
www.ut.ee/erasmus. Info: Riin Kikkas, TÜ ERASMUSe üldkoor
dinaator, välisüliõpüastalitus (ph 104), tel 375 151 või 
erasmus@ut.ee.

ACTA DIURNA
4. aprillil kell 16.15 kõneleb eeti- 
kakeskuses (Ülikooli 7, II korrus) 
avaliku halduse erakorraline as
sistent Leno Saarniit (MA) teemal 
“Eesti avaliku teenistuse eetika
koodeks ja selle rakendamine” .

KAITSMISED
11. aprillil toimub kehakultuuri
teaduskonnas Jakobi 5-302 ma
gistritööde kaitsmine liikumis- ja 
sporditeaduste erialal: 
kell 14 Doris Aljaste “Lülisamba 
ja seljalihaste funktsionaalne sei
sund idiopaatiliste alaseljavalu- 
dega naispatsientidel enne ja 
pärast kompleksset taastusravi.” 
Juhendaja prof Mati Pääsuke 
(biol knd). Oponent Eve Pihl (dr 
med);
kell 15.15 Heleri Valk “Noorsuu- 
satajate aeroobse töövõime dü
naamika mitmeaastase treening- 
perioodi jooksul.” Juhendaja v- 
teadur Mehis Viru (biol knd). 
Oponent prof Ants Nurmekivi 
(ped knd);
kell 16.30 Karine Rüütel “Keha 
koostise, kehalise aktiivsuse, 
aeroobse töövõime ning vere 
leptiinisisalduse vahelised seo
sed vanemaealistel naistel." Ju
hendaja prof Toivo Jürimäe (biol 
knd). Oponent Eve Pihl (dr 
med). Info: Mare Vene, tel 375 
361.

15. aprillil kaitsevad molekulaar- 
ja rakubioloogia instituudis Riia 
23-217 magistritöid: 
kell 14.15 Marju Gruno 
“Trichoderma reesei tsellulaa- 
side produktinhibitsioon tsellu
loosi hüdrolüüsil” (biokeemia eri
ala). Juhendaja lektor Priit Välja- 
mäe, PhD. Oponent teadur Hil
lar Eichelmann, MSc; 
kell 15.15 Anne Laius “The 
influence of STL teaching on 9th 
grade students’ attitudes 
towards science and creativity” 
(bioloogia didaktika eriala). Ju
hendaja v-teadur Miia Rannik
mäe, PhD (ped). Oponent dots 
Hasso Kukemelk, knd (ped); 
kell 16.15 Merle Kaljusmaa “Põ
hikooli õpilaste arusaamad ener
gia mõistest” (bioloogia didakti
ka eriala). Juhendaja v-teadur 
Miia Rannikmäe, PhD (ped). 
Oponent dots Henn Voolaid,

knd (füüs-mat). Info: Siiri Altraja, 
tel 375 034.

KURSUSED
Protokoll ja etikett
(SOZU.03.092, 1 AP). Valikaine 
avalikkussuhete ja teabekorral
duse erialal ja kõrvalaines. Lek
tor Tiina Tšatšua. 5. aprillil kell 
10-16 ph 139 ja 10. mail kell 10- 
16 ph 128. Kokku 12 tundi 
auditoorset tööd + kodutöö, Re
gistreerimine loengus. Info: Kat
rin Lendok, tel 375 188.

Sissejuhatus vene dialektoloo
giasse (FLVE.02.161, 1 АР, A). 
Põhja- ja Lõuna-Venemaa mur
rete põhijooned, keeleline maail
mapilt murretes, murdesõna es
teetika. Vene vanausuliste mur
ded ja kultuur. Loenguid 
illustreetitakse murdelindistuste- 
ga. Lektorid: Venemaa Teadus
te Akadeemia Vene keele insti
tuudi vanemteadur Olga 
Rovnova ja Moskva Riikliku Üli
kooli vanemteadur Jelena 
Ageeva. Algus 7. aprillil kell 18 
Näituse 2 aud 207, Info tel 376 
352,

LOENGUD
9. aprillil kell 10,15 esineb 
Oeconomicumis, Narva mnt 4- 
B107 prof Anders Klevmarken 
(Uppsala ülikooli majandustea
duskond) loengutega teemadel 
“Micro simulation - a tool for 
economic analysts” ja 
“Experiences of the method of 
simulated moments applied to 
nonlinear models with 
incomplete data”.

10. aprillil kell 18 korraldab TÜ 
Lõuna-Eesti keele- ja kultuuri
uuringute keskus ERMi näituse
majas filmiõhtu. Ago Ruus näitab 
ja tutvustab oma uut filmi “Ka
heksa päeva nädalas” , mis rää
gib Võrumaa Misso valla Kärinä 
küla Nopri talu peremehest Tiit 
Niilost, tema lähedastest ning 
nende tegemistest. Filmi pikkus 
on 58 minutit. Üritus on tasuta, 
kõik huvilised on oodatud. Info: 
Mariko Faster, tel 375 422 või 
marikof@ut.ee

11. aprillil kell 12.15 peab keha
kultuuriteaduskonna õppehoo
nes Jakobi 5-302 avaliku loengu

Jalgpalliklubi FC Flora president 
Aivar Pohlak. Kõik huvilised on 
oodatud. Info: Mare Vene, tel 
375 361.

11. aprillil kell 16.15 räägivad 
eetikakeskuses {Ülikooli 7, II kor
rus) ajakirjanduse lektor Halliki 
Harro-Loit (dr) ja ajakirjanduse 
professor Epp Lauk (PhD) “Kas 
ajakirjandusvabadus või sõnava
badus: meediakriitika problee
me.” Ootame kõiki huvilisi! Info: 
375 427.

15. aprillil kell 14.15 toimub Näi
tuse tn 2 aud 202 Groningeni üli
kooli (Holland) prof dr Sander 
Braueri loeng “ Isehakanu feno
men F. Dostojevski “Sortsides” - 
ideoloogiline kontekst ja kirjan
duslik motiiv” , Kõik huvilised on 
oodatud. Loeng on vene keeles.

TEATED
Iganädalased Tartu Ülikooli hom- 
mikupalvused toimuvad kolma
päeviti 9.15-9.45 ph aud 227. 9. 
aprillil peab palvust HTG usu
õpetuse õpetaja Toomas 
Jürgenstein.

Ülikooli filmiklubi esitleb: kolma
päeval, 9. aprillil kell 18, filmiõhtu 
Näituse 2 ringauditooriumis. 
Vaatame TPÜ filmi- ja videoka- 
teedri tudengite Kristjan Jaak 
Nuudi, Mart Arjukese ja Elen 
Lotmani töid. Üritus tasuta!

10, ja 11. aprillil osaleb ülikool 
Viljandi haridusmessil. Tutvusta
takse õppimisvõimalusi ülikoolis 
ja vastuvõtutingimusi 2003. aas
tal. Info: Aire Luts-Vähejaus, tel 
375 603.

10.-11. aprillil toimub Pärnu kol- 
ledžis turismipoliitika IV konve
rents.

12. aprillil toimub Narva kolledžis 
traditsiooniline eesti raamatulaat. 
Müügil õppematerjalid, teadus-, 
ilu- aime- ja lastekirjandus 19 kir
jastuselt.

12. aprillil toimub Natva kolledžis 
Euroopa keeltepäev, mille käi
gus on võimalik end proovile 
panna euroopa keelte tundmi
ses. Jagatakse infot keeleõppe 
võimaluste, keelepraktika, laagri
te jm kohta.

Work&Trave! Ameerikas (tuden
gid 18-28 a, kestus 4 kuud + 1 
kuu reisimiseks, palk kuni 10 $ 
tunnis, enamik pakutavaid töö
kohti on seotud turismi-, teenin
dus-, toitlustus- ja jaemüügi sfää
ridega).
BELLNOR, Pikk 14, 2, korrus; tel 
(07) 402 466,

Internship Ameerikas ja Kana
das (tudengid ja noored spet
sialistid, 22-35 a, praktika firma
des vastavalt õpitavale erialale, 
3-12 kuud, pOlk 1000-1500 $ 
kuus).
BELLNOR, Pikk 14, 2. korrus; tel 
(07) 402 466.

KONTSERT
6, aprillil kell 16 Tartu Linnamuu
seumis sarjas “Linna muusikud 
linnamuuseumis "Lend üle Miki
tamäe” . Esineb New Folk Du -  
Henn Rebane (valikbassidega 
akordion), Robert Jürjendal 
(metallkeeltega akustiline kitarr). 
Improvisatsioonid setu teemadel. 
Pilet 60 ja 30 kr.

9. aprillil kell 19 Vanemuise Kont
serdimaja d»ässisaalis Raivo 
Tafenau kvintett -  Sergio Pastos 
(vokaal, Brasiilia/Soome), Raivo 
Tafenau (tenorsaksofon), Ain 
Agan (kitarr), Mihkel Mälgand 
(bass), Petteri Hasa (löökpillid, 
Soome).
Piletid 80 ja 50 kr.

10. aprillil kell 15 Vanemuise 
Kontserdimajas lastekontsert 
“Kaleidoskoop. Värvilisi pildikesi 
teatri- ja muusikaloost. VI pilt 
“Labajala rock" Vanemuise 
Sümfooniaorkester, Peeter Vähi 
(Iive -  elektroonika), ansambel 
Genialistid, dirigent Anu Tali, 
kontserti juhib Raivo Järvi.
Pilet 20 kr.

17, aprillil kell 19 Vanemuise 
Kontserdimajas Berliozi “Reek
viem” . Tütarlastekoor “ Eller
hein” (koormeister Т.- E. 
Loitme), Eesti Rahvusmeeskoor 
(koormeister A. Soots. Eesti Riik
lik Sümfooniaorkester, dirigent 
Tõnu Kaljuste.
Piletid 80 ja 40.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress:
Ülikooli 18, Tartu 50090

REKLAAMI HINNAD
1/2 lk (194x268 mm) 2700- Kujundus 20% hinnast

Ülikooli liikmetele kuulutused ja 
reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680, 051 42300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500,- Logo ja/või foto kasutamine 50.- ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92 x 131 mm) 800.- Reklaamteksti rida 10.- te teenuste kuulutamine ja rek
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Tellimise indeks 00892 Keeletoimetaja Marika Kullamaa http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44x64 mm) 250.- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
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Tudengid ütlevad toetusele "jah
M are lle  Lep p ik

Alates aprillist jäid ühisela
mutes elavad üliõpilased to i
metulekutoetuseta. Seetõt
tu koguneb raehoone ette 
umbes nelisada tudengit 
meelt avaldama.

Häbelikud ja lihtsalt uudishi
mulikud leiavad koha platsi 
ääres ja julgemad ikka kesk 
platsi. Eriti “tusased” hüppa
vad plakateid üles tõstes lausa 
“Suudlevate Tudengite” äärel.

Kas pole see paradoksaalne, 
et linn ja riik, mille üheks süm
boliks on staažikas ülikool ja üli
õpilased, pole suutnud lahen
dada tudengite sotsiaalmure- 
sid? Linnapea Andrus Ansipi 
sooviks on, et sotsiaalhoolekan
de seaduse § 2 lõige 4 tunnista
taks vastuolus olevaks põhisea
dusega ning ühiselamute elani
kud saaksid taas toetust. Sel
leks aga tuleb üliõpilastel kõige
pealt võita kohtuprotsess, mis 
seadusvastuolu tunnistaks.

Pasunaid puhudes ja julgesõ- 
nalisi plakateid üles tõstes hüü
takse: “Jah, toimetulekutoetus
tele!” . Loosungid kõnelevad 
“Tudengielu =  loomaelu”, 
“Ühikas pole hotell”, “Ühisela
mu ei tohi olla karistus” ja muu 
hulgas “Tervitan oma ema” .

Üleskutseks ja  julgustuseks 
kohaletulnutele mängitakse kõ
laritest meeleolukat muusikat 
ja jagatakse hernesuppi. “Otsi 
lolli, kes ei kardaks kolli, kui on 
kollil raha makse suus,” kõlab 
muusika valjult üle platsi. Kas 
raha elus suurt rolli mängib, on 
igaühe isiklik otsus. Tõde on aga 
see, et reaalselt eksisteerivate 
nähtuste “elu” ja “ raha” vahel 
on kausaalne seos.

Lähenen diktofoniga TÜ Üli
õpilasesinduse esimehele Ma
dis Tõnsile, aga juba on ta end 
lubanud teise mikrofoni ette. 
Meeleavaldajate seas liigub aja
kirjanikke pliiatsi kui ka kaame
raga. Näib, et soov äratada tä
helepanu on saavutatud. Ka 
erekollases vestis politseinikel 
palutakse lausuda paar sõna 
avaliku huvi rahuldamiseks. “Ei 
arvanudki, et siin peaks tekki
ma konflikt või kokkupõrge. 
Kõik läkski nii nagu arvasime -  
rahumeelselt.”

Meeleavaldusel soovisid tudengid teada, kas nüüd tuleb ühiselamutele alternatiivseid elukohti otsida. a n d r e s  t e n n u s

u t  K Ü S IB

Kas linnal on õigus jätta üliõpilased toetuseta?
Põhiseaduse kohaselt on õigus
te ja vabaduste tagamine ka ko
halike omavalitsuste kohus
tus. Kas lmnal on siis Õigus jätta 
ühiselamutes elavad üliõpila
sed toetuseta, kui riik ei eralda 
toetuste maksmiseks lisaraha?

Vastab 
TÜ õppe
korralduse 
jurist 
Kristel 
Siimula- 
-Saar

Sotsiaalhoolekande seaduse §
22 lg 3 järgi on toimetulekutoe
tuse maksmise kohustus pan
dud küll kohalikule omavalitsu
sele, kuid sama lõike kohaselt 
määrab ja maksab valla- ja lin

navalitsus seda riigieelarvest 
laekunud vahenditest.

Samas on sotsiaalhoolekande 
seaduse § 23 järgi valla või lin
navalitsusel õigus määrata ja 
maksta lisatoetusi kohaliku 
omavalitsuse volikogu kehtes
tatud tingimustel ja korras. Vas
tuse küsimusele peaks andma 
kohus. Toimetulekutoetust saa
ma Õigustatud isik peab esitama 
nõude kohaliku omavalitsuse 
vastu. Siis kohus otsustab, kas 
ta lubab kohalikul omavalitsusel 
kaasata asjasse riik või mitte 
(kohalik omavalitsus peab hil
jem esitama nõude riigi vastu).

Toimetulekutoetus on riildik 
toetus ning riik peab tagama, et 
valla- või linnavalitsusel oleks 
raha selle maksmiseks. Teisalt 
on Tartu linn maksnud toimetu
lekutoetust isikutele, kellel ei

ole sellele sotsiaalhoolekande 
seaduse järgi õigust.

Ühiselamutes elavatel üliõpi
lastel on aga tekkinud õiguspä
rane ootus kehtiva olukorra jät
kumisele, jätkuvale riikliku toi
metulekutoetuse saamisele.

Vastab
Tartu
linnapea
Andrus
Ansip

Põhiseaduse § 28 lg 2 nimeta
tud kohustus osutada abi puu
duse korral on riiklik kohustus. 
Riik on näinud ette nimetatud 
abi osutamise läbi toimetuleku
toetuste maksmise. Riik on keh

testanud toimetulekutoetuste 
maksmiseks oma regulatsiooni, 
mida linn peab arvestama.

Riik on eraldanud linnale va
hendeid toimetulekutoetuste 
maksmiseks lähtuvalt kehtivast 
sotsiaalhoolekande seadusest.

Kuigi põhiseaduse § 14 pa
neb põhiõiguste tagamise muu 
hulgas ka kohalikule omavalit
susele, ei tähenda see, et oma
valitsus peaks võtma enda kan
da riikliku kohustuse täitmise 
kulud. Need tuleb põhiseaduse 
järgi katta riigieelarvest.

Mis aga puudutab kohaliku 
omavalitsuse kohustust kaitsta 
oma elanike õigusi kohtus, siis 
sellele andis hinnangu Riigiko
hus, asudes seisukohale, et ko
halikul omavalitsusel puudub 
õigus oma elanike huvides koh
tu poole pöördumiseks.

Professor Toivo Maimetsast sai haridus- ja teadusminister
Varje  S oo tak

TÜ nõukogust lahkub peale 
prof Ene Ergma, kellest sai 
Riigikogu esimees, ka hari
dus- ja teadusministriks 
saanud prof Toivo Maimets.

Rakubioloogia professor Toi
vo Maimets on TÜ molekulaar- 
ja rakubioloogia instituudi 
juhataja ning geeni-ja keskkon
natehnoloogia tippkeskuse ju
hataja.

Küsimusele, kuidas loodab 
õppejõud, teadlane ja tippkes
kuse juht toime tulla Eesti hari- 
dus- ja teaduspoliitika juhina, 
vastas prof Maimets, et ainult 
hea meeskonnatöö ja teiste ini
meste ärakuulamisega.

Ta üties, et otse loomulikult ei

saa üks inimene võrdselt kodus 
olla eri haridustasanditel algha
ridusest kuni täiskasvanukooli- 
tuseni. “Ent pean end üldiselt 
heaks meeskonnainimeseks -  
kõik, mis ma seni saavutanud 
olen, on tänu heale koostööõhk- 
konnale mitmesugustes kollek
tiivides. Nii et UT lugejale -  kel 
huvi, andke aga endast märku! 
(Ehkki pean tõdema, et TÜs on 
palgad ministeeriumi omadest 
ette jõudnud.) Olen oma tea
dus- ja administratiivkogemuse 
vältel näinud, et pidev töö ja 
kvaliteedi nõudmine koos vaja
like tingimuste loomise ja hea 
tööõhkkonnaga võib anda oota
matult meeldivaid tulemusi,” li
sas Maimets. “Seda tahangi jät
kata nü ministeeriumis kui ka

partneritega suhtlemisel.”
Toivo Maimets kaitses kandi

daadiväitekirja molekulaarbio
loogiast 1984 ning PHD kraadi 
sai 1991. Tema peamised uuri
misvaldkonnad on bakteriaalse 
valgusünteesi molekulaarbio
loogia, ribosoomide struktuuri 
ja funktsiooni uuringud, 
onkovalgu p53 rakutsükÜ regu
latsioon ja DNA replikatsioon 
jmt. Maimetsalt on ilmunud 29 
publikatsiooni.

Praegu juhendab ta 4 dokto
ranti ja 2 magistranti.

Maimets on Euroopa Vähi- 
uuringute Assotsiatsiooni ja 
Ameerika Vähiuuringute Assot
siatsiooni liige, sihtasutuse Gee- 
nikeskus asutajaliige, TÜ eeti
kakeskuse abijuhataja jne. Toivo Maimets.

T O I V O  M A I M E T S  
( S Ü N D  1 9 5 7 )

1980 lõpetas TÜ bioloogia- 
geograafiateaduskonna 

1978-1986 TÜ insener, teadur, 
vanemteadur 

1986-1992 Eesti Biokeskuse 
teadussekretär

1993-1995 bioloogia-geograa- 
fiateaduskonna dekaan

1992 valiti TÜ rakubioloogia 
professoriks 

1995-1998 TÜ teadus- ja 
arendusprorektor

1999 TÜ molekulaar- ja 
rakubioloogia instituudi 
juhataja

2001 geeni- ja keskkonnateh
noloogia tippkeskuse 
juhataja

T A N A  L E H E S

Gennadi 
Salmianovi 
magistritöö mari 
ajakirjandusest
LK 3

Ülikooli 
ajaloolised ja  
erikogud
LK 2

Täringumängud 
ülikooli ajaloo
muuseumis
LK 3

Tudengite 
personaliprojektid
LK 2

U U D IS E D

TÜ panus vabariigi 
valitsusse ja 
Riigikokku
Eile tegevust alustanud Eesti 
uue valitsuse liikmete hulgas on 
peale haridus- ja teadusminist- 
ri veel mitu TÜ vilistlast.

Need on peaminister Juhan 
Parts (Õigusteaduskond 1991), 
justiitsminister Ken-Marti Va
her (Õigusteaduskond 1996), 
kaitseminister Margus Hanson 
(majandusteaduskond 1981), 
kultuuriminister Urmas Paet 
(sotsiaalteaduskond 1996), 
sotsiaalminister Marko Pome
rants (bioloogia-geograafiatea- 
duskond 1989, avaliku halduse 
magister), välisminister Kristii
na Ojuland (õigusteaduskond 
199Ö) ja rahvastikuminister 
Paul-Eerik Rummo (ajaloo-kee- 
leteaduskond 1965).

Riigikogusse kuuluvad TÜ 
töötajatest prof Ene Ergma, 
prof Janno Reiljan, prof Peeter 
Tulviste, prof Ülo Vooglaid (TÜ 
Õigusinstituut), prof Aadu 
Mustja dots Eiki Berg.

Aprilli lõpus
üliõpilasesinduse
valimised
Esinduse valimised toimuvad 
28.-30. aprillini.

Valimistoimkonna esimehe 
Toomas Kalmuse sõnul saab ni
mekirju esitada 14.-16. aprillini 
kell 9.30-16.30 üliõpilasesin- 
dusse Ülikooli 18b.

Tavakohaselt ilmub valimiste 
eel UT erinumber, kus kõik ni
mekirjad saavad end tutvusta
da sõnas ja pildis.

Materjalid tuleb toimetusse 
saata hiljemalt esmaspäevaks,
21. aprilliks.

Täpsemad tingimused saab 
teada üliõpilasesindusest ja 
tudengilistist.

UT toimetus teatab
Tuleval nädala] ilmub UT reede 
asemel neljapäeval kell 12.

Palume kõik materjalid või
malikult ruttu ära saata (hilje
malt esmaspäeval). Teisipäeval 
saab anda veel vaid infot.

Reedel, 25. aprillil ilmuvad 
lisaks 4-leheküljelisele põhile
hele ka 2-leheküljeline kevad
päevade ja 4-leheküljeline üli
õpilasesinduse valimiste eri
number.
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Mare Rand näitab prof Carl Schmidti 1864. aasta teadusreisi aruannet, mis moodus
tab värske publikatsiooni põhiosa. v a r je  s o o t a k

Kellele on vaja aja
loolisi ja erikogusid?

TÜ tudengid tegid häid 
personaliprojekte

U U D I S E D

Doktoritöö 
haavandite 
valdkonnast
TÜ kirurgiliste haiguste õppe
tooli töötaja Toomas Sillakivi 
kaitses doktoriväitekirja “Perfo- 
rated peptic ulcer in Estonia: 
Epidemiology, risk factors and 
relations with Helicobacter 
pylori” (Perforeerunud peptili- 
ne haavand Eestis: epidemio
loogia, riskifaktorid ning seosed 
Helicobacter pyloriga).

Doktoritöös uuriti perforee
runud peptilise haavandi epi
demioloogiat Tartu piirkonnas 
aastail 1981-2000, samuti selle 
tüsistuse kõrge esinemissage
duse põhjusi kogu Eestis. Hin
nati ka faktoreid, mis mõjuta
vad surevust ja tüsistuste teket 
kirurgilise ravi korral.

Uuritud on ka perforeeru
nud peptilise haavandtõve seo
seid Helicobacter pylori ja selle 
eri tüvedega ning hinnatud 
mitmesuguste eradikatsiooni- 
meetodite efektiivsust postope- 
ratiivses ravis.

Toomas Sillakivile anti medit
siinidoktori kraad.

Juhendaja oli prof Ants Peet
salu, oponendid med-dr Rando 
Truve (Lääne Tallinna Kesk
haigla) ja med-dr Tamara 
Vorobjova (ÜMPI).

TÜ kunstimuuseum 
avab 200. juubeli 
graafikaplaadi
Täna kell 12 võtab TÜ Kunsti
muuseum pitseeritud kastist 
välja muuseumi 200. juubeli 
graafikaplaadi.

Kunstnik Viive Tolli valmista
tud graafikaplaat pitseeriti 25 
aastat tagasi, muuseumi 175. 
aastapäeval. Plaadi statuudi ko
haselt tuleb plaat avada vahe
tult enne muuseumi 200. juu
belit ning seejärel trükldda 
ainult 20 tõmmist. Seekordse 
avamise juures viibib ka kunst
nik Viive Tolli.

TÜ Kunstimuuseumi asuta
mise päev on 18. aprül (vana 
kalendri järgi 7. aprill) 1803.

Juubeligravüüri esitlus ja 
muuseumi juubeli pidulik tä
histamine toimub 25. aprillil.

Bioinformaatika 
professoriks sai 
Maido Remm
TÜ nõukogu valis 2002. aastal 
avatud bioinformaatika õppe
tooli professoriks Eesti Biokes
kuse vanemteaduri Maido 
Remmi (püdil).

Maido Remm lõpetas 1990 
TÜs biokeemia eriala, 1992- 
1997 oli doktorant, seejärel 
Uppsala Ülikooli ja Karolinska 
Instituudi järeldoktor. 2001- 
2002 oli Eesti Biokeskuse va
nemteadur ja bioinformaatika 
grupijuhataja.

1997 sai PhD kraadi moleku
laarbioloogia erialal.

Peamised uurimisvaldkon
nad on genotüpiseerimisega 
seotud bioinformaatika prob
leemid, ortoloogsete valkude 
automaatne leidmine euka- 
rüootides, koodonite kasutus 
bakterigenoomides jt.

Mare Rand
TÜ Raamatukogu käsikirjade 
ja haruldaste raamatute 
osakonna juhataja

Ülikooli raamatukokku saa
bus Esseni arsti ja keemiku 
dr Rudolf Stefan Rossi meie 
raamatukogu materjalide 
põhjal koostatud ja eelmisel 
aastal Aachenis ilmunud 
publikatsioon Carl Schmidti 
tegevusest.

Väljaanne “Carl Schmidt 
(1822-1894): Tagebuchauf- 
zeichnungen, Briefe, und wis- 
senschaftliche Reiseberichte 
des Dorpater Chemikers Carl 
Schmidt aus den Jahren 1842 
bis 1881” on 7. köide D. von 
Engelhardti (Lübeck) ja I. 
Kästneri (Leipzig) 2000. aastal 
alustatud seeriast “Deutsch- 
russische Beziehungen in 
Medizin und Naturwissen- 
schaft”.

Seerias üllitatakse ülevaate- 
käsitlusi, arhiiviuurimusi, alli- 
ka- ja bibliograafilisi publikat
sioone, valgustamaks teadus- 
kontakte ja -sidemeid saksa 
keeleruumi ja Vene riigi vahel.

Peatähelepanu on pööratud
18. ja 19. sajandi meditsiimle ja 
loodusteadustele. Publikatsioo
ni peaosa on Tartu Ülikooli tee
neka keemiaprofessori Carl 
Schmidti (1822-1894) aruan
ne 1864. aasta teadusreisist 
läbi Rootsi, Inglismaa, Prant
susmaa ja Saksamaa. Käsildri 
asub TU Raamatukogus C. 
Schmidti isikuarhiivis, millest 
avaldati ühtlasi ka 13 Schmidti 
enda või temale saadetud kirja. 
Meie ajalooarhiivi arhivaalidest 
publitseeriti väljaandes C. 
Schmidti varasema, 1857. aas
ta teadusreisi aruanne.

Publikatsioonide panus

Dr R. S. Ross on teinud tõsist 
tööd Carl Schmidti autograafi
de väljalugemisel ja edastami
sel. Põhjalikud kommentaarid 
asetavad allikmaterjalid, C. 
Schmidti enda teadlasisiku 
ning Tartu Ülikooli oma ajastu 
Euroopa teaduslikku ja ajaloo
lisse konteksti. On üldteada, kui 
oluline oÜ Tartu keemiateaduse 
panus teadusala üldisse aren
gusse saksa keemiakorüfeede J. 
Liebigi, Fr. Wöhleri, R. Wagneri 
ja J. Vogeli õpilase Carl Schmidti

TÜ Raamatukogu 
ajalooliste varade 
rahvusvaheline 
uurimine ja 
publitseerimine on 
lisanud meie 
kogudesse 
kaasaegseid 
teaduspublikatsioone.

ajal (TÜ õppejõud 1847-1892), 
kes omakorda andis teadus
maailmale sellised õpilased 
nagu Wilhelm Ostwald või Gus
tav Tammann,

Saksa teadusajaloolastele R. 
S. Rossile ja K. Hanselile oleme 
tänu võlgu ka Schmidti- 
Ostwaldi kirjavahetuse publit
seerimise eest W. Ostwaldi ar- 
hiivipärandist Berliin-Branden- 
burgi TA Arhiivis -  Carl 
Schmidt und Wilhelm Ostwald 
in ihren Briefen / Hg. R. S. Ross
u. K. Hansel. Grossbothen,
2000. 90 lk.

Selles on 45 peamiselt C. 
Schmidti läkitatud kirja aasta
test 1881-1894, seega ajast, 
mil Ostwald lahkus Schmidti 
soovitusel Tartust Riia Polüteh
nikumi professori kohale kuni 
Carl Schmidti surmani.

Vanade paberite tähtsus

Carl Schmidti isikuarhiiv on üks 
neist enam kui pooleteistsajast 
arhiivifondist, mis on raamatu
kogus hoiul. Kui jätta kõrvale 
ajalooliste manuskriptide ja kir
jakogudena talletatud rikkused 
(alates 11./12. sajandist), siis 
peegeldab siinse käsikirjastu 
kolmas osa -  isikute ja asutus
te/organisatsioonide arhiivipä- 
randid -  peaasjalikult teaduste 
ja aima maten ajalugu alates 
17. sajandist.

Siia on need aga kogutud, 
arhiveeritud ja teatmestus ka
jastatud viimase kahesaja aasta 
jooksul. Käsitletud Carl 
Schmidti arhiivipärand on ise
enesest äärmiselt napp -  isiku
arhiiv hõlmab 16 säilikusse süs
tematiseeritud materjale 1859- 
1892.

See on moodustatud peami
selt üksikmaterjalidest, mida

meie ülikooli ajaloo hoidmise 
mentor Tullio Ilomets on aasta
te jooksul kokku kogunud kee
miahoone kappidest. Üksnes 
1864. aasta reisiaruanne oli 
juba varasemal ajal ülikooli 
kantseleist raamatukogusse üle 
antud.

Dr R. S. Rossi huviks oli üles 
leida kogu C. Schmidti arhiivi
pärand, mis pole aga senini õn
nestunud. Siit tõdemus, et ka 
vähestel ülikoolis siin-seal lei
duvatel vanadel paberitel võib 
olla ülikooli ajaloo ja laiemalt 
teadusajaloo jaoks üldse suur 
väärtus. Aga ajalooks saavad 
kord ka tänaste teadlaste 
tööd...

Kaotatut raske tagasi võita

Viimastel aastatel on ülikooli 
raamatukogu ajalooliste varade 
rahvusvaheline uurimine ja 
publitseerimine aidanud lisada 
meie kogudesse kaasaegseid 
teaduspublikatsioone, mis on 
meile saadetud tõendusek- 
semplarina või tänuks koostöö 
ja abi eest.

See tõestab veel kord, kui 
palju uurimisallikaid asub raa
matukogu ajaloolistes ja eriko
gudes.

Hoidjatele teeb suurt rõõmu, 
et ülikool tunneb vastutust nen
de kogude säilitamise ja väär
tustamise eest ning otsib selleks 
ka riigilt tuge. Teisalt tundub 
aga, et ülikool peab neid liiga 
“ajalooliseks”, mille ülalpidami
ne koormab tänast õppeprot
sessi.

Teadvustamaks nendegi ko
gude orgaanilist seost nii õppe- 
kui ka teadustööga, seega üli
kooli endaga, tasuks nende ole
must veidi avada. Ehk õnnestub 
selgitada, et isegi siis, kui õppe
kohtade riiklik tellimus oleks 
ainus eelarveallikas ülikoolis, 
oleksid kulutused neile õigusta
tud.

Siit edasi tuleks arutleda, kui 
suured need kulutused peaksid 
õieti olema, et meie põlvkond ei 
laseks hukkuda sajandite kul
tuurivaral, vaid kindlustaks 
neile pika säilimise. Kahjuks ei 
ole olukord kiita ja karta on, et 
mõnel juhul tuleb praegu silme 
all kaduvat võita ükskord tule- 
vikusajanditeks tagasi väga 
suurte kulutustega.

(Järgneb)

Varje  S oo tak

Tartu personalikonverentsi 
kuue parima personalipo- 
tentsiaali hulgas on ka kahe 
TÜ tudengi uurimused.

Need on majandusteadus
konna üliõpilaste Gerda Mih- 
haüova töö “Juhtimisstiilide ra
kendamine eestvedamisel (AS 
Cibus näitel)” ja Tiina-Liina 
Märtsoo “Eetilisuse hindamine 
Eesti kahe ettevõtte näitel” .

Tiina-Liina Märtsoo uurimu
se juhendaja prof Maaja Vadi 
ütles, et juhendatav on sitke ja 
põhimõttekindel noor inimene 
ja et need omadused võimalda
sid tal koostada hea ja tähelepa
nu väärinud diplomitöö.

Avatud ülikoolist väärt töö

“Eduka töö loomise eelduseks 
oli see, et Tiina-Liina elas ise 
selle koostamisele emotsionaal
selt väga kaasa ning oli seetõttu 
võimeline tegema üsna suuri 
pingutusi. Tema tööle osutatud 
tähelepanu on eriti väärtuslik 
ka seetõttu, et töö kaitsti avatud 
ülikooli diplomitööna,” ütles 
Vadi. See omakorda kummutab 
prof Vadi sõnul vahel levinud 
arvamuse, nagu oleks avatud 
ülikooli lõputööde tase tagasi
hoidlikum. “Töö koostamine ja 
sellele antud hinnang näitavad, 
et pühendumusega on võimalik 
neid barjääre ületada.”

M are lle  Lepp ik

Akadeemilise eluga seotud 
küsimustele saab vastuse 
üliõpilasnõustajalt ja
tuutoritelt.

Tartu Ülikooli üliõpilasnõus- 
taja on Helina Riisalu, kelle poo
le võib pöörduda õppetöö või 
ülikooliga seotud probleemide
ga. Tuutor seevastu on spet
siaalse koolituse läbinud vane
ma kursuse tudeng, kes nõus
tab oma eriala üliõpüasi.

Abi õigest kohast

Kui tuutor abistab juba ülikooli 
sissesaanuid, siis üliõpilasnõus- 
taja juurde võivad pöörduda ka 
gümnaasiumiõpilased. Riisalu 
sõnul tulevad gümnasistid eriti 
aktiivselt nõu küsima vastuvõ- 
tuperioodil ning enne selle al
gust. Üliõpilasnõustaja poole 
võivad pöörduda ka teiste kõrg
koolide tudengid, kes soovivad 
üle tulla Tartu Ülikooli või kuu
lata siin loenguid.

„Kui noor inimene tuleb üli
kooli, on infotulv esialgu suur, ei 
tasu loota, et igaüks kõike kohe 
lennult haarab," nendib usu
teaduskonna tuutor Triin 
Vavilov. Riisalu sõnul on iiliõpi- 
lasnõustaja ülesanne selgitada 
tudengitele nii õppetöö kui ka 
sotsiaalprobleemidega seotud 
küsimusi. “Tuutorid aitavad üli-

Gerda Mihhailova töö juhen
daja on juhtimise Õppetooli ju
hataja dots Kulno Türk. Mihhai
lova lõpetas Pärnu Kolledži äri
juhtimise eriala ning lülitus 
edukalt TÜ majandusteadus
konna bakalaureuseõppesse.

Õpetab kahes kolledžis

‘Ta tegi nii bakalaureuseeksami 
kui ka -töö kõrgeimale hindele 
ja paistis silma andeka uurija
na. Gerda Mihhailova on ilmselt 
üks esimesi, kes kaitseb sel su
vel uue magistriprogrammi 
raames majandusmagistri 
kraadi (nn MM). Ta on perspek
tiivne õppejõud Pärnu Kolled
žis, kus õpetab juba juhtimisala
seid aineid. Samuti osaleb ta TÜ 
juhtimise õppetooli kureerita- 
vate ainete õpetamisel Narva 
Kolledžis,” selgitas dots Türk.

Türgi sõnul on Gerda Mihhai
lovast kujunemas perspektiivi
kas järelkasv Tartu Ülikooli juh - 
timisõppejõududele.

TÜ personaliosakonna juha
taja ning konkursitööde *ürii 
liikme Mari Nõmme sõnul lae
kus konkursile 15 uurimistööd
7 eri kõrgkoolist. “Parimad tööd 
esitati Tartus konverentsil 
posterettekannetena, nende 
autorid said konverentsil tasuta 
osaleda,” ütles Nõmm.

Konkursi eesmärk on innus
tada üliõpilasi uurima persona
lijuhtimisega seotud teemasid.

õpilasnõustaja tööd hajutada,” 
ütleb Riisalu.

Info levib

Vavilov võrdleb nõustaja ja 
tuutori suhet kujundlikult puu 
tüve ja võraga. Üliõpilasnõusta
ja annab teavet tuutoritele ja 
tuutorid omakorda tudengitele. 
“Ise olen küsinud üliõpilas
nõustajalt sellist infot, mida üli
õpilased minult on küsinud ja 
nii see puu töötabki,” seletab 
Triin Vavilov. “Töö on indivi
duaalsem ning efektiivsem,” li
sab ta. Vavilovi sõnul on tuutori 
eesmärk peale paberimajandu
se ja õppehoonete-ainete rä
gastikus orienteeruma õpeta
mise luua side vanade ja noorte 
vahel ning tutvustada teadus
konna kombeid.

Kust leida üliõpilasnõustajat 
või tuutorit?

‘•'Üliõpilasnõustaja poole võib 
pöörduda tööpäeviti kell 9- 
12.30 ja 13-16, tulles ülikooli 
peahoone ruumi 120, helista
des tel 375 622 või saates e- 
kirja aadressil:
helina.riisalu@ut.ee.

*Nõu saamiseks tuutorüt võib 
üliõpilane saata e-kirja tuutori 
isiklikul aadressil. Tuutorite 
kontaktinfo leiab www.ut.ee/ 
tuutorid/e-mailid. html.

MARTIN KLESMENT

Tartu Ülikoolis küsija 
suu pihta ei lööda

mailto:helina.riisalu@ut.ee
http://www.ut.ee/
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Hea inimene, kes Sa 
tunned huvi Narva 
kolledži vastu,

meil kolledžis öeldak
se: siin õppides elad 
Narvas, õpid Tartus. 
Narva kolledž on 
võimalus saada Ida- 
Virumaal heataseme
line kõrgharidus, 
Tartu Ülikooli hari
dus. Narva kolledž on 
võimalus õppida 
kodule lähedal ja  
samas võimalus tulla 
kodust kaugele, koge
da teist kultuuri.

Tere tulemast Narva!

KATRIRAIK
Kolledži direktor

Miks Narva kolledž, mida siin õpitakse?
R iina  La idvee
üldosakonna juhataja S I S S E A S T U M I S E L  N Õ U T A V A D  D O K U M E N D I D

Anna Petrova on oma diplomiga igati rahul.
TANEL MAZUR

Kolledžisse tasub astuda!

• vormikohane avaldus (vorm avaldatakse internetiaadressil 
www.ut.ee)

• keskharidust tõendav dokument (originaal ja koopia 
või tõestatud ärakiri)

• riigieksamitunnistus (originaal ja koopia või tõestatud ärakiri)
• kolm fotot (3x4 cm)
• isikutunnistus või pass ja isikukoodiga lehekülje koopia 

(originaal ja koopia või tõestatud ärakiri)
• eesti keele kesktaseme eksami tunnistus või tõend eksami 

sooritamise kohta (ainult neil vene kooli lõpetanuil, kes ei ole 
sooritanud eesti keele kui teise keeie riigieksamit)

Esimesele küsimusele on vas
tuseid mitu, aga peamine põh
jus on kindlasti see, et Narva 
koiledž annab kvaliteetse kõrg
hariduse, mis kindlustab läbi
löögivõime Eesti tööturul.

Et see pole lihtsalt eneserek
laam, tõestab möödunud aasta 
sisseastumiskonkurss, kui ühele 
Narva kolledži kohale kandidee
ris 6,3 inimest. Sama suur oli 
keskmine konkurss emaülikoolis 
Tartus. Seega usuvad noored, eri
ti Ida-Virumaa noored kolledžisse 
ja siin antava hariduse kvaliteeti.

Ehkki enamik kolledži üliõpi
lastest räägib emakeelena vene 
keelt, tasub Narva tulekut kaalu
da ka neil, kes kodus eesti keeles 
kõnelevad. Siinne keskkond pa
kub suurepärase võimaluse ära 
õppida meie suure idanaabri kee
le, samuti ei maksa unustada, et 
Eestis kõneleb kolmandik inimes
test just vene keeles. Ja teisipidi -  
kõik kolledži üliõpilased saavad 
selgeks eesti keele. Keeled ongi 
üks kolledži tugev külg, lisaks 
juba nimetatutele saab kolledžis 
õppida inglise, saksa, rootsi ja 
sügisest alates ka prantsuse keelt.

Kolledžis ja pärast kolledžit

Narva kolledž valmistab statsio
naarses õppes ette Õpetajaid eel
kõige vene- ja mitmekeelsetele 
koolidele. Meie juures õpivad tu
levased lasteaiaõpetajad, klassi
õpetajad ja humanitaarainete 
õpetajad.

Vaatamata kaugusele Tartust 
saab õppida inglise ja eesti keele 
õpetajate, vene keelt võõrkeele
na, ajalugu, sotsiaalpedagoogi

kat, inimeseõpetust, loodusõpe
tust, keelekümblusmetoodikat. 
See valik annab tulevasele õpeta
jale paindlikkuse, mida meie mit
te just väga suurel tööturul hä
dasti vaja on.

Kolledži õppekavad jagunevad 
bakalaureuse (3 aastat) ja ma- 
gistritasemel (2 aastat) õppeks, 
sellist Õppekava jaotust nimeta
takse lühidalt 3+2  süsteemiks. 
Kuna ka enamikes Euroopa riiki
des kestab bakalaureuse ja ma
gistriõpe kokku viis aastat, siis 
tagab selline haridus võimaluse 
jätkata õpinguid välismaal (mui
dugi vastava keeleoskuse olemas
olul).

Aktiivsemad üliõpilased saavad 
välismaal õppida ka üliõpilasva
hetuse korras, kolledž ise soodus
tab igati sellist praktikat. Nii õpib 
või on õppinud kolledži üliõpilasi 
Rootsis, Austrias, Ameerikas, Ve
nemaal ja mujal.

Üks osa kolledži lõpetajatest lä
hebki edasi õppima välismaale, 
mis annab tunnist keeleõppe 
heast tasemest. Pooled Narva kol
ledži lõpetajatest lähevad tööle 
kooli. Senine tagasiside on olnud 
positiivne, seega saavad noored

õpetajad koolis hästi hakkama. 
Lisaks töötab kolledž lõpetajaid 
keelefirmades, erinevates eraette
võtetes, samuti linna- ja riigiame
teis. Ka kolledž ise on mõnele 
oma lõpetajale tööandjaks.

Kuidas kolledžisse 
kandideerida?

Tuleb lihtsalt õigel ajal kohale 
tulla ja nõutud tingimused täita. 
Avaldusi võetakse vastu nii Narva 
kolledžis (Kerese tn 14) kui ka 
Tartu Ülikooli peahoones (Üli
kooli 18). Dokumentide vastuvõtt 
algab 26. juunil 

Oluline on tähele panna, et 
nõudmised erinevatele õppeka
vadele kandideerimisel on erine
vad. Näiteks kui humanitaaraine
te õpetaja erialale saab dokumen
te sisse anda 18. juulini ja eraldi 
sisseastumiseksameid pole vaja 
teha, siis koolieelsete lasteasutus
te õpetaja ja klassiõpetaja erialale 
kandideerimiseks tuleb doku
mendid esitada hiljemalt 4. juulil 
ning riigieksamitele lisal<s tuleb 
teha ka sisseastumiseksamid. Sis
seastumiseksamid toimuvad 7-
17. juulini.

Anna P e trova
kolledži värske lõpetaja ja 
noorim inglise keele õppejõud

Narva on minu kodulinn. Siin ma 
kasvasin ja lõpetasin kooli, seejä
rel asusin õppima Narva Kõrg
koolis inglise keele õpetaja eri
alal. Aasta möödudes, kui kõrg
koolist sai TÜ Narva Kolledž, sai 
ka minust TÜ tudeng. Pärast lõ
petamist jäin kolledžisse, kuid 
seekord juba õpetajana, mille üle 
mul on südamest hea meel.

Ma ei mõista kõhklevat, kohati 
isegi negatiivset suhtumist Narva 
kolledži diplomisse. Minu arvates 
võib siin saadud haridust kesk-eri 
või lõpetamata kõrgemaks haridu
seks nimetada vaid täielik võhik.

Jätkan õpinguid Tartu Ülikooli 
magistratuuris ja vastuvõtuko
misjoni jaoks ei erinenud minu 
diplom millegi poolest teistest 
Tartu Ülikooli diplomitest. Minu 
arvates on Narva kolledž Õppe
asutus, millesse tasub astuda ja 
kus tasub õppida.

Miks ülikoolile kolledžid?
V o lli Kalm
TÜ õppeprorektor

Kui mujal maailmas on kolledži- 
te ajalugu ulatumas sajandite 
taha, siis Eestis on need veel 
uus nähtus. Esimesed kolledžid 
tekkisid Eestis 90-ndate aastate 
keskel ülikoolide juurde.

Senise tegevuse kestel on kol
ledžid suutnud tõestada oma elu
jõulisust ja hariduse kvaliteedi- 
kindlust nii ülikoolis sees kui ka 
väljaspool. Kolledžid omavad 
märkimisväärset rolli Eesti kõrg
hariduses nii taseme- kui ka 
täiendkoolituse korraldamisel ja 
läbiviimisel. Pidevalt suurenenud 
tudengite arv kolledžites näitab, 
et on suudetud võita üldsuse 
usaldus.

Kartused kolledžihariduse kva
liteedi osas on eeskätt seotud 
nende kaugusega emaülikoolist, 
millega seostatakse nii võimalik
ku lahjemat nõudlikkust kui ka 
madalamat õppejõudude ja tu
dengkonna taset. Sellega ei saa 
kuidagi nõustuda, sest kolledžite 
asutamisega on ülikool võtnud 
endale kohustuse tagada ka kau
gemates Eestimaa paikades igati 
kvaliteetne ja konkurentsivõime
line haridus.

Kolledžid on eeskätt regionaal
se tähtsusega, mistõttu neis õpe
tatavate erialade valik on tihedalt 
seotud antud piirkonna vajadus
tega. Kolledžitel on tihedad suh
ted kohalike tööandjatega, kes 
osalevad Õppekavade koostami
sel, pakuvad praktikavõimalusi 
ning hiljem ka töökohti.

Kolledžite kanda on mitmed 
olulised ülesanded, sest hariduse 
andmine ei ole ainult auditooriu

mides üliõpilastele loengute pida
mine, vaid kõik see, mis aitab 
laiendada silmaringi ja paremini 
mõista maailma. Nii ongi kolled
žid kujunenud ka kultuurikeskus
teks ning kohaliku elu edendaja
teks. Siinkohal on eriti märkimis
väärne Narva kolledži roll, mis 
kogu oma tegevuse jooksul on 
olnud peamiseks eestluse kand
jaks Narvas.

Narva kolledžit võib mitmes 
mõttes pidada eriliseks, seda ees
kätt orienteerituse tõttu venekeel
sele üliõpilaskonnale. Kuigi Nar
va kolledžis on venekeelsetel üli
õpilastel võimalik suur osa õppe
kavast täita oma emakeeles, pöö
ratakse samas eesti keele oskuse
le suurt tähelepanu. Narva kol
ledž on eriline ka seetõttu, et ta 
on suurim õppeasutus Eestis, mis 
valmistab ette õpetajaid vene õp
pekeelega koolidele.

Ülikool areneb ja koos temaga 
arenevad ka kolledžid. Kuid täna
seks on kolledžitest kujunenud 
ülikooli kui haridus-, teadus- ja 
kultuuriasutuse lahutamatu osad.

Üliõpilasvahetus Eestis ja väljapool Eestit
M arta  M ugur
arendusjuht

Kogu oma tegutsemisaja jook
sul on Narva kolledž soosinud 
üliõpilasvahetust, lähtudes sei
sukohast, et mujal Eestis ning 
välismaal enese täiendamine 
on moodsa hariduse loomulik 
koostisosa.

Nelja aasta jooksul on kasvanud 
üliõpilasvahetuste hulk ja ka siht
punktide arv. Täna võib öelda, et 
igal vähegi aktiivsemal tudengü 
on soovi korral võimalik käia end 
täiendamas väljaspool Narvat. 
Info õppimis- ja ka töötamisvõi
maluste kohta välismaal on kätte
saadav ja uueneb pidevalt.

Vahetus Eestis

2002. a sügisest alustati üliõpilas
vahetust Viljandi Kultuurikolled- 
žiga, kui esimesed kolm Narva 
kolledži eesti keele kui teise keele 
eriala üliõpilast alustasid Viljan
dis õpinguid huvijuhi erialal. Kol
ledži üliõpilased õpivad Viljandis 
ühe semestri, eesmärgiga paran
dada eesti keele oskust, laienda
da teadmisi Eestist ja saada ette
kujutus elust ühes Eesti keskmises 
linnas.

Vahetus välismaal

Aktiivne on üliõpilasvahetus nii 
Lääne kui Ida suunal. Geograafili
selt on võimalik minna vahetusü- 
liÕpilaseks nii Venemaale, Euroo
passe kui Ameerikasse. Praegu 
Õpivad kolledži üliõpilased Root
sis ja Austrias.

Juba 2000. aasta kevadest on 
kolledžü koostööleping Pihkva 
Riikliku Pedagoogilise Instituudi
ga. Möödunud aasta novembri

kuus tegid kolledži 3. aasta alus
hariduse pedagoogi eriala üliõpi
lased õppereisi Pihkvasse, kus 
kahe nädala vältel kuulati loen
guid vene keele ja matemaatika 
õpetamise metoodikast. Toimus 
kolledži ja Pihkva üliõpilaste ümar
laud üliõpilaste elust ja kõrghari
duse probleemidest. Käesoleva

aasta aprillikuus tulevad Pihkva 
üliõpilased vastukülaskäigule.

Tulevikuplaanid

Veel sellel kalendriaastal on plaa
nis allkirjastada koostööleping 
Herzeni nimelise Venemaa Riikli
ku Pedagoogilise Ülikooliga. 
Ühete koostöö valdkonnaks on

ka üliõpilasvahetuse käivitamine.
2003. aasta on kolledži jaoks 

Lääne-suunalises koostöös läbi
murdeks. Koostööd alustatakse 
lähinaabrite Soome ja Lätiga, 
Euroõpingute alustamiseks otsib 
kolledž kontakti Euroopa Ülikoo
liga Frankfurdis Oderi ääres ning 
Nijmegeni Ülikooliga Hollandis.

VahetusüliÕpilasena Ameerika Ühendriikides koolipraktikal.
ARHIIV

http://www.ut.ee
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Avatud Ülikool -  avatud tulevik

Alates Narva kolledži loomisest 1999. aastal on avatud ülikoolis õppijate arv kasvanud lig i kümme korda, moodustades 2002/03 
õppeaastal tudengite koguarvust rekordilise 44,8%. Populaarseimad erialad on alushariduse pedagoog ja ärijuhtimine.

ARHIIV

Jana Tondi
avatud ülikooli projektijuht

Avatud ülikool on mõeldud nei
le, kes soovivad omandada 
kõrgharidust, jätkata katkenud 
õpinguid või õppida uut eriala.

Tartu Ülikooli avatud ülikooli 
moto avatud ülikool -  avatud tu
levik, ütleb nii õppijale kui ka 
õpetajale, milleks ja kuidas tegut
seda. Ehk et parim teadmiste 
omandamise tee on õppida pide
valt kogu elu. Haridus tähendab 
üha enam pidevat teadmiste 
täiendamist, mis nüüdseks on 
saanud nime elukestev õpe. Elu- 
kestva õppe mõistet hakati kasu
tama 1972. aastal, kui avaldatud 
UNESCO aruandes “Õppida, et 
olla” soovitatakse vaatamata ar
gielu kohustustustele ja kiirusele 
saada elukestva Õppe abil täiusli
kuks inimeseks.

Paindlik ja arvestav

Elukestev õppimine kui kontsept
sioon on orienteeritud enesearen
damisele ja enesetäiendamisele, 
võrdsele juurdepääsule õppimise
le, süsteemsusele, avatusele ja 
paindlikkusele. Avatud ülikool on 
võimalus õppida ja osa saada üli
kooli infrastruktuurist ning osale
da ülikooli loengutel ja program
mides, kusjuures teha seda kõike 
nii, nagu aeg ja töö võimaldavad.

Garanteeritud kvaliteet

Õppetöö toimub kinnitatud õp
pekavade alusel - seega vastab 
avatud ülikooli õpe tasemelt ja 
nõudmistelt traditsioonilisele üli
koolile. Avatud ülikooli õpe on 
kaugõpe, kohal käiakse tavaliselt

nädalalõppudel või 2 korda kuus 
nädalavahetustel. Iseseisva töö 
maht on suur, seepärast pööra
takse tähelepanu moodsatele õp
pevahenditele ja virtuaalõppele. 
Kui statsionaarses õppevormis lä
bitakse aastas keskmiselt 40 AP 
aastas, süs avatud ülikoolis on 
optimaalsete kiiruseks 20-30 AP 
aastas. Sellega säilib ka üliõpilase 
staatus, mis tagab kaugõppe üli

õpilasele samasugused soodustu
sed kui statsionaarsele tudengile, 
v.a õppelaen.

Suur valikuvõimalus

Avatud ülikool Narva kolledžis 
alustas tasemekoolitust 1999. 
aasta sügisel alushariduse peda
googi õppekavaga, nüüd on või
malus valida juba 7 erineva õppe
kava vahel. Hetkel võimaldame

õppida bakalaureuseõppes ma
jandusteadust, humanitaaraineid 
vene õppekeelega põhikoolis 
(inglise keel/eesti keel) ja kooli
eelse lasteasutuse õpetaja eriala; 
magistriõppes aga humanitaar
ainete õpetaja eriala vene õppe
keelega põhikoolis (eesti keel/ 
inglise keel, keelekümblus, ajalu
gu ja kodanikuõpetus), klassiõpe
taja ja koolieelse lasteasutuse

Õpetaja eriala ning omandada 
kutsekõrghariduse sotsiaaltöö 
korralduse erialal.

Üha populaarsem

Avatud ülikooli üliõpilaste arv 
Narva kolledžis on aasta-aastalt 
kasvanud, mida ühelt poolt on 
mõjutanud uute õppekavade ava
mine, teiselt poolt aga õpetaja
koolituse riigitellimus. Oma pa-

A V A T U D  Ü L I K O O L I
S I S S E A S T U M I S E L
N Õ U T A V A D
D O K U M E N D I D

• vormikohane avaldus (vorm 
avaldatakse internetiaadressil 
www.ut.ee)

• haridust tõendav dokument 
(originaal ja koopia või 
tõestatud ärakiri)

• kolm fotot (3x4 cm)
• isikutunnistus või pass ja 

isikukoodiga lehekülje koopia 
(originaal ja koopia või 
tõestatud ärakiri)

• vajadusel nime muutmist 
tõendav dokument 
(originaal ja koopia või 
tõestatud ärakiri)

• riigieelarvelisele kohale 
kandideerijal õiend 
õpetajana töötamise kohta 
(mis ajast töötab, mida 
õpetab)

• Curriculum Vitae

nuse on kindlasti andnud ka ühi
nemine kvaliteetse Tartu Ülikooli 
õppesüsteemiga.

Käesoleval aastal õpib TÜ Nar
va Kolledži avatud ülikoolis 326 
üliõpüast, kellest riigieelarvelisi 
üliõpilasi on 65 ehk 20%, neist 
alushariduse pedagooge -  35, tu
levasi humanitaarainete õpeta
jaid 30.

Avatud ülikoolis Õppimise kas
vava populaarsuse põhjus on liht
ne. Arvestades, et inimene vahe
tab oma elu jooksul töökohta vä
hemalt viis-kuus korda, pole teisti 
kui pidevalt juurde õppides ja 
ennast täiendades võimalik püsi
da konkurentsis.

Eesti tudengite seiklused Venemaal Täiendkoolitus -  võimalus erialase 
konkurentsivõime parandamiseks

Täiendkoolitusel osalejate arv on kolledži loomisest alates pea 
viiekordistunud.

Ir in a  F om itševa
3. kursuse tudeng

Oma asukoha ja spetsiifika tõt
tu on loomulik, et Narva kolledž 
teeb koostööd Venemaa kõrg
koolidega. Ja et kolledži tuden
gitele pakutakse võimalust 
omandada kogemusi Venemaa 
mainekates pedagoogika üli
koolides.

Üheks selliseks koostööpartne
riks on Pihkva Riiklik Pedagoogi
line Ülikool, kus meil õnnestus 
käia õppereisil möödunud aasta 
sügisel. Õppetöö käis võrdlemisi 
intensiivselt. Meid tutvustati eri
nevate õpetamismetoodikatega, 
näidati, kuidas tuleks tundi läbi

E lin  K ont
4. kursuse tudeng

Kui lugesin teadet, et Narva kol
ledži tudengeil on võimalus õp
pida Viljandi Kultuurikolledžis, 
oli see just minu jaoks.
Teates oli kirjas, et eesmärk on 
eelkõige õppida eesti keelt. Tun
dus siis, et see polegi mõeldud 
mulle, ma olen ju eestlane. Kas 
sellest hoolimata või tänu sellele 
minu avaldus siiski rahuldati ning 
peagi sõitsin koos kahe kolledži- 
kaaslasega sügisesse Viljandisse.

Viljandi, kultuur, kolledž

Viljandit peetakse kultuurilinnaks 
ja seda ta on. Draamateatris 
Ugala on etendused viiel päeval 
nädalas, piletid neile on tudengile 
vastuvõetava hinnaga. Muide, 
mitmed etendused olid kultuuri-

viia ja kuidas on parem seda mit
te teha.

Tähtis oli see, et me võisime 
end tunda tõeliste metoodikutena
- meil lasti välja mõelda erinevaid 
ülesandeid, õpetati, kuidas pare
mini õpetada ja õpilasi Õppima 
tõmmata. Tegevus oli sageli natu
ke mänguline, rõhku pandi loo
mingulisusele, kujutlusvõimele, 
leidlikkusele ja isegi improvisat
sioonile. Ehkki teooriat peeti väga 
oluliseks, rõhutati samas, et see 
on ainult üks osa õppest.

Vaeva nähti ka meie töövälise 
aja sisustamisel. Sellega tegelesid 
just Pihkva ülikooli tudengid, kes 
tutvustasid meile Pihkva ja Irbos
ka vaatamisväärsusi, Petseri

kolledži tudengite vaimu- ja töö
vili. Ja siis kindluse varemed, kit
sad ja käänulised tänavad, nende 
ääres pisut väsinud Eestiaegsed 
villad. Palju rohelust. Ilus Viljandi 
järv, rippsild ja teised linna süm
bolid. Vaikne, rahulik ja sõbralik 
linn.

Aga mitte alati ja igal pool vaik
ne. Viljandi Kultuurikolledž kajab 
muusikast -  kes harjutab torupil
li, kes trummi, viiulit, orelit, lõõts
pilli, kes laulab või ümiseb niisa
ma koridoris. Nojah, eestlased on 
ju laululembene rahvas. Kultuuri- 
kolledži keskkonnas on loomulik, 
et rahvamuusika ei ole pelgalt 
teooria, selle laulmine ning män
gimine aitab mõista lähemalt ees
ti traditsioonilist kultuuri. Oli hu
vitav kogeda, et see muusika elab 
ja võib olla võrdselt levimuusika
ga nime all tehtavaga kaasaegne.

kloostrit, samuti näitasid meile, 
millega tegelevad tavalised ja 
korralikud Pihkva noored vabal 
ajal. Loomulikult, see viimane ei 
erine eriti Eesti noorte tegemis
test.

Läksime Venemaale väikese 
eelarvamusega. Mitte, et selleks 
oleks kuidagi eriliselt põhjust ol
nud, aga eks igaühel on oma 
ootused, ärevused, hirmud. Kuid 
me kartsime asjata. Meid võeti 
hästi vastu. Ja seepärast ei ta
hakski eriti pöörata tähelepanu 
mõningatele äpardustele, nagu 
passi vargus ja sellega seotud 
probleemid ning kohe seejärel 
ootamatu fmantsinstrumentide 
kaotsiminek.

Isegi kümme erialast raamatut ei 
suudaks seda mitte kuidagi asen
dada.

Mida sain endale?

On kasulik näha, et maailm on 
mitmekülgne. Ja mõista, et selle 
kogemiseks ei pea tingimata mä
gede ja merede taha sõitma, va
balt võib alustada Eestist. Kont
rast Viljandi ja Narva vahel on 
täiesti tuntav. Võtame kasvõi käi- 
bekombed: eesüased annavad 
ruumist väljujale alati teed. Kul
tuur ja isiklik ruum on erinev, 
kaks eestlast korraga ukseavasse 
ei mahu, kaks venelast aga küll. 
Ise nautisin eesti keeles rääkimist
-  võisin väljendada kõiki oma 
mõtteid ja tundeid ning sain aru, 
mida teised öelda tahtsid. Narvas 
polegi see nii tavaline.

Tatjana B a banska ja
täiendkoolituse ja pedagoogilise 
praktika peaspetsialist

Täiendkoolituse, eelkõige õpe
tajate täiendkoolituse osatäht
sus on kolledži tegevuses üha 
kasvamas.

Aasta-aastalt on suurenenud 
kursuste hulk, osavõtjate arvud, 
laienenud on kursustel osalejate 
päritolu geograafia.

Täiendkoolituse hitid

Väga suur huvi on aineõpetuse 
metoodikaalaste kursuste vastu. 
Sel aastal lõpetasid peaaegu kõik 
Narva koolide ning paljud Ida- 
Virumaa koolide algklassiÕpeta- 
jad 160-tunnised vene keele ja 
kirjanduse õpetamise kursused 
algklassides, mis olid välja tööta
tud Pihkva Pedagoogilise Insti
tuudi õppejõudude poolt meie 
algklassiõpikute alusel. Nimeta
tud kõrgkooli õppejõud tutvusta
vad ka matemaatikaõpetajaid 
uuemate meetoditega: moodul- 
Õppe tehnoloogia, arendava õppe 
metoodika, projektiõpe jne.

Kolleegid Peterburi Pedagoogi
lise Meisterlikkuse Instituudist 
aitavad vene keele ja kirjanduse 
õpetajatel omandada pedagoogi
lise meisterlikkuse innovatsiooni- 
meetodeid. Programm on äärmi
selt huvitav, õpitakse Õpetama lu
gemise organiseerimist, lugemis
protsessis suulise ja kirjaliku väl
jendusoskuste kujundamist, eri
nevate kirjandusžanrite analüüsi, 
publitsistliku essee kirjutamist, 
jne. Bioloogia-, geograafia- ja 
füüsikaõpetajate täiendkursusel 
uuritakse, kuidas kujundada posi

tiivset lähenemist subjektiivsetes 
suhetes õpetaja ja õpilase vahel 
kaasaegses õppeprotsessis ning 
seda, kuidas omandada uusi mee
todeid loodusainete tsükli õpeta
misel.

Iga õpetamise metoodika ehita
takse üles laste psühholoogilisi 
iseärasusi ja pedagoogi loovpo- 
tentsiaali arvestades. Kuna psüh
holoogiaalased kursused on see
tõttu alati väga nõutud, siis oleme 
korraldanud kursuseid, mis on 
suunatud pedagoogide loovpo- 
tentsiaali arendamisele, samuti 
õpilaste füüsiliste, emotsionaalse
te, sotsiaalsete ja psüühiliste ise
ärasustega tutvumisele.

Lähiplaanid

2003. aasta on kolledžile turu 
laiendamise aasta, lisaks õpetaja
tele kavandatakse täiendkoolitust 
pakkuda ka kohalike omavalit
suste ametnikele ja keskastme 
juhtidele. Väljatöötamisel on koo
lituskursused, et täpseid vajadusi

välja selgitada, viidi õppeasutuste 
hulgas läbi küsitlus.

Kolledži lähiplaanides on kur
sused koolide õppealajuhatajate
le ning lasteaedade juhtivtöötaja
tele ja pedagoogidele. Sel Õppe
aastal toimuvad kolledžis 40-tun- 
nised täiendõppekursused metoo
dika alal eesti, inglise, saksa kee
le, algklasside, matemaatika-, 
vene keele ja kiijanduse, ajaloo-, 
kehalise kasvatuse, füüsika- ja 
bioloogiaõpetajatele. Samuti pa
kume kursuseid alternatiivsete 
meetodite, mida võib kasutada 
kõikides õppeainetes, õpetami
seks.

Kolledži plaanides on ka kur
suste läbiviimine noortele spetsia
listidele, sh meie kõrgkooli lõpe
tanutele ning nüüd koolides ja 
lasteaedades töötavatele peda
googidele. Ühtlasi jätkame kind
lasti viimaste uudiste tutvusta
mist õpetamismetoodika ning 
arengu- ja suhtlemispsühholoo
gia vallas.

Vahetusega Viljandis vahet avastamas

http://www.ut.ee
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K O L L E D Ž I  E R I A L A D

HUMANITAARAINED VENE ÕPPEKEELEGA PÕHIKOOLIS

Õppevorm: päevane või avatud ülikool
Õppeaeg: 3 aastat (bakalaureuseaste) 4- 2 aastat (magistriaste) 
Esimene eriala: eesti keel teise keelena või inglise keel 
Teine eriala: eesti keel teise keelena; inglise keel; ajalugu ja kodaniku
õpetus; vene keel võõrkeelena; loodusõpetus ja inimeseõpetus eesti 
keele baasil; keelekümblus; inimeseõpetus; sotsiaalpedagoog 
Märkus: õigus töötada eesti või vene õppekeelega koolis, bakalaureu
seastmel kahe aine, magistritasemel kolme aine õpetamiseks 
Õppeteenustasu avatud ülikoolis: 1 ainepunkt 500 krooni

KLASSIÕPETAJA (VENE ÕPPEKEELE BAASIL)

Õppevorm: päevane või avatud ülikool 
Õppeaeg: 5 aastat (integreeritud bakalaureuse ja magistriõpe) 
Lisaerialad: eesti keele kui teise keele õpetaja (1. -  6. klass), inglise 
keele õpetaja (1. -  6. klass), sotsiaalpedagoog põhikoolis või keele- 
kiimblusõpetaja ( 1 -  4. klass)
Märkus: õigus töötada klassiõpetaja või lisaerialal 
Õppeteenustasu avatud ülikoolis: 1 ainepunkt 500 krooni

KOOLIEELSE LASTEASUTUSE ÕPETAJA 
(VENE ÕPPEKEELE BAASIL)

Õppevorm: päevane või avatud ülikool
Õppeaeg: 3 aastat (bakalaureuseaste) +  2 aastat (magistriaste) 
Esimene eriala: bakalaureusetasemel lasteaia õpetaja; magistritase
mel lasteaia juhtimine; sobitus- ja erirühma õpetaja 
Lisaeriala: bakalaureusetasemel inglise keel, eesti keel kui teine keel; 
lapsevanemate nõustamine kasvatusküsimustes; magistritasemel koo
lieelse lasteasutuse eesti keele kui teise keele õpetaja, inglise keele kui 
võõrkeele õpetaja või lapsevanemate nõustaja kasvatusküsimustes 
Märkus: bakalaureusel õigus töötada koolieelse lasteasutuse õpetaja
tena, magistriastmel lõpetanul lisaks magistritaseme põhi- ja lisaeri
alal
Õppeteenustasu avatud ülikoolis: 1 ainepunkt 500 krooni

MAJANDUSTEADUSED

Õppevorm: avatud ülikool 
Õppeaeg: 4 aastat (bakalaureuseõpe)
Erialaõpe: rahandus ja arvestus, juhtimine ja turundus, majandusteooria 
Valikmooduüd: ärisuhtlus, majandusinformaatika 
Õppeteenustasu: 10 000 krooni semestris

SOTSIAALTÖÖ KORRALDUS
Õppevorm: avatud ülikool 
Õppeaeg: 4 aastat (kutsekõrgharidus)
Moodulid: üldained, sotsiaaltöö, õigus ja haldus, majandus, sotsiaal- 
kaitse, sotsiaaltöö erikursused 
Õppeteenustasu: 1 ainepunkt 500 krooni

S I S S E A S T U M I N E  P Ä E V A S E S S E  Õ P P E S S E

Avalduste vastuvõtt: tööpäevadel 10.00-16.00 Narva kolledžis või 
Tartu Ülikooli peahoones
26.06-04.07 Koolieelse lasteasutuse õpetaja ja Klassiõpetaja
26.06-18.07 Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis 
Nõutavad dokumendid:
• vormikohane avaldus;
• keskharidust tõendav dokument
• riigieksamitunnistus
• kolm fotot (3x4 cm)
• isikutunnistus või pass ja isikukoodiga lehekülje koopia
• eesti keele kesktaseme eksami tunnistus või tõend eksami soorita

mise kohta (ainult neil vene kooli lõpetanuil, kes ei ole sooritanud 
eesti keele kui teise keele riigieksamit)

Sisseastumiseksamid: Kandideerimisel arvestatakse kõigil erialadel 
riigieksamite tulemusi. Klassiõpetajal ja Koolieelse lasteasutuse õpeta
jal lisaks kutsesobivuskatse ajavahemikul 07.-17.07.2003

S I S S E A S T U M I N E  A V A T U D  Ü L I K O O L I

Avalduste vastuvõtt: tööpäevadel 10.00-16.00 Narva kolledžis ajava
hemikel 26.06-18.07.2003 ja 11.-29.08.2003 
Nõutavad dokumendid:
• vormikohane avaldus
• haridust tõendav dokument
• kolm fotot (3x4 cm)
• isikutunnistus või pass ja isikukoodiga lehekülje koopia
• vajadusel nime muutmist tõendav dokument
• riigieelarvelisele kohale kandideerijal õiend õpetajana töötamise 

kohta (mis ajast töötab, mida õpetab)
• Curriculum Vitae
Sisseastumiseeksamid: toimuvad 6. septembril Narva kolledžis 
Bakalaureuseõpe
• Humanitaarainete Õpetaja (eesti keel teise keelena) - etteütlus 

(eesti kooli lõpetanud) või eesti keele kirjalik test (vene kooli 
lõpetanud)

• Humanitaarainete õpetaja (inglise keel) - inglise keele test
• Koolieelse lasteasutuse õpetaja - kutsesobivuskatse + eesti keele test
• Majandusteadus - akadeemilise võimekuse test 
Integreeritud bakalaureuse ja  magistriõpe
• Klassiõpetaja - kutsesobivuskatse + eesti keele test 
Kutsekõrgharidusõpe
• Sotsiaaltöö korraldus - akadeemilise võimekuse test 
Magistriõpe
• Humanitaarainete õpetaja (eesti keel teise keelena; ajalugu ja 

kodanikuõpetus; keelekümblus) - etteütlus
• Humanitaarainete õpetaja (inglise keel) - inglise keele test
• Koolieelse lasteasutuse õpetaja - akadeemilise õiendi keskmine 

hinne +  essee (eesti keele test)

Lõbusate ja Leidlike Klubi 
ehk KVN Narva kolledžis

A C T A  E T  C O M M E N T A T I O N E S  
C O L L E G I I  N A R O V E N S I S

EESTI KODU NARVAS

TÄIENDATUD ANDMEBAASID
Üliõpilaste maatundmise praktika 
käigus uuendati põhjalikult Eesti 
Kodu infomaterjale Eesti looduse 
kohta. Tänu neli päeva kestnud väli
praktikale Lahemaa Rahvuspargis 
asjatundlike juhendajate käe all on 
nüüdsest külastajate käsutuses ka 
herbaariumid taimedest, samblikest 
ja sammaldest, samuti fotokogu loo
made jälgedest. Loodusõpetuse 
õpetajatel on nüüdsest võimalik läbi 
viia huvitavaid teematunde.

INFO PÕHJAMAADE 
KOHTA KÄEPÄRASEMAKS

25. veebruaril kirjutasid Põhjamaade 
Ministrite Nõukogu Infobüroo juha
taja Kalli Klement ja Narva kolledži 
direktor Katri Raik alla koostöölepin
gule, mille kohaselt saab edaspidi 
teavet meie põhjapoolsete naabrite 
kohta Narva kolledžist. Informat
sioon on koondatud EKN-i. Huvili
sed saavad küsida õppimis- ja sti- 
pendiumivõimaluste kohta Rootsis,

UNIVERSITAS 
TARTUENSIS
TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT

Taanis ja Norras. Samuti aidatakse 
leida kontakte ning osaleda projekti- 
konkursitel.

KODAKONDSUSEKSAMID  
JA KONSULTATSIOONID

Alates 2003. a märtsist pakub EKN 
konsultatsiooni, kuidas taotleda 
Eesti Vabariigi kodakondsust. Põhi
seaduse ja kodakondsuse seaduse 
tundmise eksamid hakkavad tulevi
kus samuti toimuma kolledžis. 
Saadaval on nii eksamiavaldused, 
seaduste tekstid kui ka muud eksa
miks valmistumisel vajaminev õppe
materjal.

IGA-AASTANE RAAMATULAAT
Juba kolmandat korda toimub kol
ledžis eesti raamatulaat. Aasta aas
talt on nii müüjate kui ostjate hulk 
vaid suurenenud. Sellel aastal kut
sub Eesti Kodu Narvas raamatulaa
dast osa saama 12. aprillil.

Eesti Kodu Narvas asub Narva 
kolledži esimesel korrusel ning on 
avatud igal tööpäeval 8.30-16.30.

ERINUMBRI TOIMETUS
Tegevtoimetaja: Andres Toode 
Toimetus: Pavel Kurakin, Tanel Mazur 
Tõlked: Niina Grigorjan, Margarita 
Koskinen, Pavel Kurakin

ACTA ET COMMENTATIONES 
COLLEGII NAROVENSIS. I 2002
TÜ Narva kolledž, 2002

Igal endast lugupidaval akadee
milisel asutusel oma oma trükis- 
tesari. Neljanda tegevusaasta al
gul lõi kolledž oma artiklikogu
miku, mille esimene number il
mus eesti ülikooli 83. aastapäe
vaks. Kogumik koostatakse 
edaspidi kord aastas ja see hõl
mab endas kolledži akadeemili
se pere liikmete kirjatöid. Igake
vadise kolledži üliõpilaste tea
duskonverentsi parimad esine
jad saavad võimaluse oma töö 
kogumikus avaldada.

Artiklikogumik on eelretsen- 
seeritav. Kogumikul on oma kol
leegium, kuhu kuuluvad kollee
gid ülikoolist, kolledži doktori
kraadiga õppejõud ja ex officio 
kolledži direktor.

Korrektuur: Olga Burdakova, Kadri 
Leinuste, Nadežda Pustõgina, 
Urmo Reitav, Jana Tondi 
Küljendus: Tanel Mazur 
http://www.ut.ee/ajaleht

Aeta et commentationes 
collegii Narovensis

i
2(102

Kogumiku põhilisi töökeeli on 
kolm nagu ka õppetöö keeli kol
ledžis: eesti, vene ja inglise keel. 
Resümeed on eesti, inglise või 
vene keeles.

TARTU ÜLIKOOLI NARVA KOLLEDŽ
Kerese 14, 20304, Narva 
Telefon: 035 60608 
Faks: 035 61911 
E-mail: college@narva.ut.ee 
http://narva.ut.ee/
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Narva Vene Üliõpilaste Selts jätkab traditsiooni
N ik o la i G o rb a tšo v
vilistlane

Narva Vene Üliõpilaste Seltsi 
eelkäijaks oli Tartu Ülikooli 
Vene Üliõpilaste Selts, mis loo
di põhikirja alusel 3. novembril 
1920. aastal.

Sõjaeelse Eesti Vabariigi ajal 
aktiivselt tegutsenud seltsi tabas 
nõukogude okupatsiooni kehtes
tamise järel sama saatus, nagu 
teisi akadeemilisi üliõpilasorgani

satsioone -  selts likvideeriti sund
korras. 2002. aastal asutasid Nar
va üliõpilased seltsi õiglusjärgla- 
sena Narva Vene Üliõpilaste Selt
si, mis registreeriti mittetulundus
ühinguna ametlikult augustis. 
Vastavalt põhikirjale võib seltsi 
liikmeks olla üliõpilane, kelle 
emakeeleks on vene keel ja kes 
täidab põhikirja. Nõutud on ak
tiivne osalemine seltsi tegevuses.

Narva Vene Üliõpilaste Seltsi 
põhieesmärk on Narva tudengite

huvide kaitsmine ja nende esin
damine nii kohalikul kui ka riikli
kul tasandil. Samuti kuulub seltsi 
ülesannete hulka Eesti vene üli
õpilaskonna traditsioonide säili
tamine ja nende jätkamine.

Koostöös kolledži üliõpilasesin- 
dusega korraldatakse mitmesu
guseid üritusi tudengielu mitme
kesistamiseks. Üheks märkimis
väärseks traditsiooniks on kuju
nenud Narva üliõpilaspäevade 
korraldamine, mis sai alguse viis

aastat tagasi. Samuti seisab seltsil 
ees terve rida erinevaid üritusi, 
mis on mõeldud eelkõige üliõpi- 
lasliikumise arendamiseks nii 
Narvas kui kogu Ida-Virumaal.

Eesmärkide realiseerimiseks 
luuakse tihedaid sidemeid kõigi 
Narva kõrgkoolidega ja ühtlasi ka 
teiste mittetulundusühendustega
-  Narva Vene Üliõpilaste Selts 
kuülub Narva linna mittetulun
dusühingute assotsiatsiooni.

N ik o la i G o rb a tšo v
vilistlane

KVN on traditsiooniline tuden
gite võistlus, mida harrastatak
se kogu maailmas. Mäng eel
dab leidlikkust ja loovust, os
kust näha tavapärast elu läbi 
huumori või koguni groteski 
prisma.

Narva tudengite jaoks sai kõik 
alguse neli aastat tagasi. See oli 
aeg, mil dollar maksis 18 krooni 
ja euro oli veel projektistaadiu- 
mis. See oli aeg, mil keesid skan
daalid Narva Elektrijaamade ja 
Eesti Raudtee erastamise üle ning 
Kolmikliit varises kokku. Just sel 
ajal ühes kolledži auditooriumis 
ärkas idee luua oma KVN-i mees
kond.

Esimene ametlik mäng toimus 
1999. aasta detsembris diskoklu- 
bis Geneva esimeste tudengipäe- 
vade ürituste raames. Saavuta
nud võidu mõlemas voorus, kut
suti kolledži meeskond külaliste
na Tallinnas toimuvatele Balti Lii
ga võistlustele.

Sellele loogiliselt järgnenud 
osavõtt KVNi Eesti Liiga esimesest 
hooajast meenutas Alpide alista
mist Suvorovi poolt -  tegutseda 
tuli sama sihikindlalt ja kaotuste
ta. Meeskond väljus võistlusest 
kilbiga, õigemini festivali grand- 
prix’]z. seejärel ka meistritiitliga. 
Uus tase nõudis uut nime -  ja 
meeskonnast sai Gorod-N. Finaa
lis alistati isegi Alma Mater

Üks võistkonna

Tartuensise meeskond... Pärast 
edukat starti kutsuti Gorod -Nees
ti meeskonna koosseisus esinema 
Sankt-Peterburgi Balti karikatur- 
niirile.

Tänu meeskonnale Gorod-N  ja 
Narva Vene Üliõpilaste Seltsi te
gevusele õnnestus Narva linna 
elanikel kohtuda KVN-i kõrgliiga 
tulevase tšempioniga Ujezdnõi

'sepärast edukat võistlust

gorod nii laval kui linnas. Jõuline 
ja kõiki köitev tegevus hõlmas 
kogu KVN-i.

Käesoleval ajal tegutseb Narva 
kolledžis noor ja perspektiivne 
meeskond VI.P, kes tuli möödu
nud aastal aset leidnud Narva 
üliõpilaspäevadel liidriks ning on 
nüüd jõudnud juba Eesti Liigasse. 
Eeskuju on nakkav -  lisaks kol-

ARHIIV

ledži meeskonnale on Narvas loo
dud veel meeskondi, kellest üks 
on samuti jõudnud välja Eesti Lii
gasse.

Kui meeskond Tartu Ülikool - 
Rock koos korvpallikoondisega 
on Taru Ülikooli kaubamärk, siis 
Gorod-N  ja VI.P ja kogu KVN on 
kindlalt Narva kolledži kauba
märgiks.

http://www.ut.ee/ajaleht
mailto:college@narva.ut.ee
http://narva.ut.ee/
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Ülikool andis marilastele magistri
M are lle  Lepp ik

Gennadi Salmianov on 
mariiane, kes kaitses veeb
ruaris Tartu Ülikoolis ma
gistritöö Mari ajakirjanike 
professionaalsest rollist ja 
ideoloogiast.

Intervjuu on tehtud vahetult 
enne Gennadi lahkumist Tar
tust koju Mari Eli, Marimaal 
asub Gennadi ülikoolis õpetama 
välisajakirjandust ja ajakirjan
duse ajalugu.

Ta ldnnitas, et räägib üliõpi
lastele ka ajakirjanduseetikast 
ja ajakirjaniku rollidest. “Põhili
ne probleem on ajakirjanike 
äraostetavus. Rollidest rääki
des tuleks rõhutada, et on ole
mas ka ajakirjaniku roll võimu 
kontrollijana/’ üües ta.

Kutsumusest välismaale

Eestisse tõi Gennadi huvi aja
kirjanduse vastu. 1993. aastal 
kandideeris ta hõimurahvaste 
programmi raames Tartu Üli
kooli. “Kuna konkursi tulemusi 
ei olnud veel teada, siis tagava- 
ravariandina astusin kohalikku 
instituuti mari filoloogiat õppi
ma,” lisas ta. Mari filoloogiat 
jõudis ta õppida kaks kuud. 
“Kui tuli kutse, siis otsustasin 
kohe Eesti ja ajakirjanduse ka
suks,” ütles ta.

Marimaal on ajakirjanike palk 
keskmiselt 600 krooni, millega 
on võimalik vaid korterit üürida 
ja toitu osta. Gennadi tegi valiku 
ajakirjanikukutse kasuks, kuna 
soovib end loominguliselt teos
tada. Tartus elas Gennadi esi
mese aasta eesti keele õppimise 
maailmas.

Mari ja eesti keel
Soome-ugri filoloogid on leid
nud sarnasusi mari ja eesti kee
les. Gennadi kinnitas, et eesti 
keelt õppida ei olnud mitte ras
ke, vaid huvitav. Eestlastega 
räägib Gennadi eesti keeles 
ning komide ja udmurtidega 
vene keeles. Ta tunnistas, et ka 
Eestis olles domineeris suhtlu
ses mari keel. “Peamiselt räägin 
ka Eestis teiste maridega mari 
keelt,” möönis ta.

Üheaastase keeleõppe möö
dudes suundus Gennadi õppi
ma ajakirjandust ning 1999. 
aastal astus magistrantuuri.

Veebruaris läks Tartu Ülikoolis magistrikraadi kaitsnud mariiane Gennadi Salmianov Eestist Mari E li, et sealses 
ülikoolis õpetada välisajakirjandust ja ajakirjanduse ajalugu. e r a k o g u

Mari identiteet tugevnes Eestis
Magistritöö kaitsmisel võrd
lesid Eesti ja  Mari ajakirjan
dust ja ajakirjanikke.

Marija Eesti ajakirjandust on 
väga huvitav võrrelda. Eesti 
ajakirjanik näeb end informee
rijana. Teine roll, mida Eesti aja
kirjanik täidab, on võimu kont
rollija. Kahe rahva ajakiij andus 
sarnaneb selle poolest, et aja
kirjandusega tegeleb üldiselt 
noor põlvkond. Positiivselt on 
mõjunud Eestis ajakirjandusele 
see, et kohe eralduti võimust 
majanduslikult.

Maris on olukord keerulisem. 
Marilasest ajakirjanik end või
mu kontrollija rollis ei näe. Ma
rimaal on nii mari- kui vene
keelne ajakirjandus. Mari Elis 
on rajoonilehti, kuid neid on 
väheks jäänud. See on hea, sest 
rajoonilehe väljaandja on koha
lik omavalitsus. Seetõttu ei ole 
seal peaaegu midagi kriitilist 
võimalik kirjutada.

Maris ei ole avalik-õiguslikku 
marikeelset ajakirjandust. On 
kommerts-ja huumoriajakirjad 
ning organisatsioonide väljaan
ded. Ma ei ütleks, et ajakirjani
ke äraostetavus on laialt levi

nud, kuid ajakirjanikud tunnis
tavad ka ise, et neid võib ära 
osta. On ka võimu tellimusi. Kas 
makstakse otse, kingitakse toi
metusele arvuteid vms. Palgad 
on ajakirjanikel väikesed ning 
tehnika on kallis, kuid see ei saa 
olla äraostetavuse põhjus. 
Praegu pole võimalik marikeel
set vabameelsemat ja keskmi
sest kriitilisemat ajalehte koha
likus trükikojas trükkida. Trüki
kojad on riigi omand ning mitte
ametliku kokkuleppe järgi selli
seid ajalehti ei trükita.

Marilastel on oma iseseisev 
usk, omapärane kultuur ja  
oma keel, aga tihti liigitatak
se nad venelaste hulka. Kas 
Sinul Eestis elades on sama
seid kogemusi olnud?

Sõbrad on küll öelnud, et 
neid peetakse venelasteks. 
Ühelt marilt küsiti, kust ta pärit 
on. Tema tegi nalja et, Moskvast 
on rongiga 17 tundi Kaasani 
teatrini, kui jõuad sinna, siis on 
juba käe ulatuses -  ainult üks 
nädal põdrarakendiga sõita.

Tegelikult elavad marid Kaa
sanist umbes 150 km kaugusel.

Meil on oma kultuur, oma üli
kool. Võib-olla ei teata marisid 
sellepärast, et nad on Venemaa 
keskel ja seetõttu jäävad Vene
maa varju.

Statistika näitab, et igal aas
tal minetavad paljud marid 
oma keele ja assiimleeruvad. 
Milline on marilaste tulevik?

Viimastel aastatel on noored 
hakanud mari keelt rohkem õp
pima ja austama. Marilased või
vad venestuda, kuid aina enam 
nimetatakse ennast mariks rah
valoenduste ajal. Kahjuks levib 
arusaam, kui oled mari, siis oled 
kindlasti külast pärit.

Rahva eneseteadvus on 
nüüd rohkem ärganud. 1995. 
aastal oli kaks ministrit mari 
rahvusest -  kultuuri- ja hari
dusminister. Mina aga palju po
sitiivset tulevikus ei näe. Poliiti
ka ei arvesta üldiselt maride kui 
põlisrahvaga. Kaks rahvusteat
rit suleti, üks reformiti 2001. 
aasta sügisel. Minu emakeel on 
aga mari keel. Miks ma peaksin 
teise mariga näiteks vene kee
les rääkima? Eestis olemine on 
minu identiteeti tugevdanud.

K O M M E N T A A R

Gennadi
Salmianovi
magistritöö 
juhendaja 
professor 
Epp Lauk:

Gennadi Salmianovi magist
ritöö “Mari ajakirjanduse 
professionaliseerumine 21. 
sajandi lävel” on unikaalne.

See on üks esimesi mari 
ajakirjandusega seotud tea
duslikke uurimusi. 2000. 
aastal kaitses TPÜs Eestis 
esimese marina magistri
tööd Erik Juzykain.

Mari ajakirjanikke aga ei 
ole enne üldse uuritud. Töö 
on kirjutatud vene keeles, et 
seda oleks Marimaal lihtsam 
tutvustada. Muide, oma ba
kalaureusetöö mari ajakir
janduse ajaloost kirjutas 
Gennadi nii eesti kui ka vene 
keeles.

Hiigla tore on tõdeda, et 
oleme hõimurahvaste prog
rammi abil suutnud koolita
da noore õppejõu ja tulevase 
teadlase sugulasrahva üli
koolile.

Täringumängud ülikooli ajaloomuuseumisKeeleteadlane 
Eduard Ahrens 200
M aret Konson
TÜ Raamatukogu referent

Eile avati ülikooli raamatu
kogu teaduskirjanduse saa
lide fuajees Eduard Ahrensi 
200, sünniaastapäevale pü
hendatud näitus.

See annab ülevaate viljaka 
keeleteadlase elust ja teadus
tööst. Kirikukeele uuendajana 
avaldas ta 1843. aastal eesti 
keele grammatika, mille järgi 
peetakse teda tänapäevase 
eesti keele ortograafia loojaks. 
Ahrensi eesmärk oli rahvapä- 
rastada kirikukeelt.

Näituse avasõnad lausus va
nemteadur Valve-Liivi Kingi
sepp. Näituse koostas Maret 
Konson.

Ahrens soovis võõrapärast ki
rikukeelt uuendada, seda rah- 
vapärasemaks muuta. 1843. 
aastal avaldas ta eesti keele 
grammatika, mille järgi peetak
se teda tänapäevase eesti keele 
ortograafia loojaks.

1853 ilmus grammatika 2. 
trükk koos lauseõpetusega.

Ahrens pidas oma keeletege- 
vuse peaeesmärgiks eesti kiri
kukeele uurimist ja  paranda
mist.

M are lle  Lepp ik

TÜ Ajaloo Muuseumi peda- 
googikaruumis on võimalik 
mängida Eesti kultuuri- ja 
loodusloo teemalisi täringu
mänge.

Üks mäng tutvustab Eestit 
looduse ja teine kultuuri kaudu. 
Mäng asub põrandal ja on tra
ditsioonilisest lauamängust 
neli-viis korda suurem.

Mängude idee autorite, 
museoloog Terje Lõbu ja näitus
te koordinaatori Mare Viiralti 
teada teisi samaseid põrandal 
asuvaid temaatilisi täringu
mänge maailmas ei leidu.

Veereta ja vasta

Selleks et pärast täringu veere
tamist edasi liikuda, tuleb män
gijal vastata ühele küsimusele. 
“Kuna mängud on mõeldud 
eelkõige kooliõpilastele, siis on 
küsimused koostatud suures 
osas kooli õppeprogrammi jär
gi,” ütles Viiralt. Küsimused on 
nii eesti kui ka vene keeles. 
Lõbu sõnul ongi üks eesmärke 
tutvustada venekeelsetele 
noortele Eestit. “Kuna oleme ik
kagi ülikooli ajaloo muuseum, 
siis tutvustame ka ülikooli ajalu

gu ja seda, mäda ülikoolis tehak
se,” lisas Viiralt.

Loodusloo mängus võib “ko
hata” kuulsat astronoomi 
Friedrich G. W. Struvet, Eesti 
geoloogia uurijat Georg Hel- 
merseni, maailmakuulsat tead
last Karl Ernst von Baeri. Män
gu kaudu saab teada, et tänu 
füüsikaprofessor Ludwig Fr. 
Kämtzä tegevusele alustati just 
Tartus Baltimaade kliima uuri
misega või et tänu keemiapro
fessor David H. Grindeli mere

muda keemilisele uurimisele 
hakkas arenema Eesti kurorto- 
loogia. Loodusteaduste mängu 
üks eesmärke ongi tutvustada 
neid ülikooli teadlasi, kes olid 
seotud ka Eesti looduse.

Viiralti sõnul on loodusloo 
mängus oluline koht ka loodus
kaitse ja -energia säästliku ka
sutamise tutvustamisel. Kul
tuuriloo mängu kujundusele- 
mentideks on muu hulgas Kale
vipoja originaaltekst ja vanad 
ajalehed Sakala ja Postimees.

“Kartsime alguses, et küsimu
sed on lastele liiga rasked. An
name aga kolm vastuse varianti 
ette ja mäng pole sugugi keeru
line, vaid õpetab fakte lõbusas 
vormis,” ütles Viiralt. “Ka üliõpi
lased võivad oma teadmiste 
kinnitamiseks mängima tulla, 
sest gümnaasiumiastmele on 
mõned spetsiifilised küsimu
sed, millele ei pruugi üliõpila- 
negi kohe vastata," lisas Lõbu.

Tiir Eestile peale

Mängude Eesti kaarti matkiv 
kujundus võimaldab tundma 
õppida Eestis asuvate objektide 
geograafilist paigutust. Mängus 
on 20 peatuspunkti mööda Ees
tit. Teekond algab Tartust ja 
võitja on see, kes esimesena ta
gasi jõuab.

Kultuuriloo mängus võib vali
da mängunupuks tuntud reaal
sete ja mütoloogiliste tegelaste 
väikesed kujud -  end või oma 
võistkonda võib esindada Vane
muine, Vanapagan, Lydia Koi
dula vmt. Loodusloo mängus 
saab nt nupuks valida kas kon
na, karu, kure või muu.

Mängud valmisid Euroopa 
Liidu Phare eesti keele Õppe 
programmi projekti toetusel.

U U D I S E D

Doktoritöö 
“valguskuulidest”.
TÜ Füüsika Instituudi teadur 
Kaido Reivelt kaitses doktori
tööd “Optical implementation 
o f propagation-invariant 
puised free-space wave fields” .

Töös uuriti skalaarsete ho
mogeensete lainevõrrandi tea
tud erilahendeid nn lokaliseeri- 
tud laineid. Selliste lainete 
omaduste lühidaks kirjeldami
seks vöiks neid võrrelda “val
guskuulidega” -  oma teoreetili
sel piiijuhul moodustavad nad 
väga väikese läbimõõduga hele
da valguskera, mis levib oma 
kuju muutmata kui tahes kau
gele. Uurimuses leiti taoliste lo- 
kaliseeritud lainete üldistatud 
teoreetiline käsitlus. Põhitule- 
musena pakuti esimestena 
maailmas välja praktiliselt reali
seeritav idee nende optiliseks 
genereerimiseks ning viidi läbi 
eksperimendid selle kontsept
siooni kontrollimiseks,

Kaido Reiveltile anti füüsika- 
doktori kraad optika ja 
spektroskoopia erialal.

Juhendaja oli akad Peeter 
Saari (TÜ), oponendid prof 
Amr Mohmaed Ali Shaarawi 
(The American University in 
Cairo) ja prof Aleksei R Kiselev 
(Steklov Mathematical Institu- 
te, St. Petersburg Department).

Raamatukogu ja  
kunstikooli leping
TÜ Raamatukogu ja Tartu Kõr
gem Kunstikool sõlmisid koos
töölepingu.

See hõlmab komplekteeri- 
misalast koostööd, vastastikust 
raamatukogude lugejate koju- 
laenutusõigust, näituste korral
damist ja restaureerimisalast 
koostööd. TÜ Raamatukogu en- 
nistuskeskus saab kunstikooli 
nahaeriala tudengite praktika
baasiks.

Toomas Liivamägi 
kirjandusseltsi 
esimeheks
Eesti Kirjanduse Seltsi uueks 
juhiks valiti TÜ Raamatukogu 
direktor Toomas Liivamägi (pil
dil).

Aseesimeheks sai TÜ inglise 
filoloogia lektor, kriitik ja kirja
nik Berk Vaher. Eelmine esi
mees prof Peeter Tulviste loo
bus sellest tegevusest seoses 
Riigikokku valimisega.

Liivamägi on lõpetanud TÜ 
füüsika osakonna 1982, tööta
nud raamatukogus 1996. aas
tast, 1999. aastast direktorina.

Küsimusele, millised on suh
ted kirjandusega, vastas Liiva
mägi, et tema ümber on alati 
palju raamatuid olnud ja et ta 
on väga palju lugenud. “Ülikooli 
ajal ei pidanud neid raamatu
kogust lugemiseks võtma, need 
olid mul kodus olemas.” Liiva
mägi on ka üks Eesti Üliõpilas
seltsi Veljesto taastajaid ja liik
meid.

Eesti Kirjanduse Selts asutati 
1907, selle töö katkes 1940. 
Seltsi taastamise algataja ja esi
mees aastail 1992-1996 oli TÜ 
arstiteaduskonna prof Kaljo 
Villako,
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70

Helje Kaarma,
projektijuht -  15. aprill 
Juhannes Kask, 
remonditööline -15 . aprill

65
Uno Muug,
keevitaja-lukksepp -  15. aprill 
Jüri Samarütel, 
dotsent -17 . aprill

60

Tiiu Tomberg,
vanemteadur -  12. aprill

55

Rita Mõttus,
preparaator -1 6 . aprill

Tiiu Sade,
statistik - 17. aprill

50

Hilja Afanasjeva, 
metoodik - 16. aprill 
Heli Noor,
õpetaja -16 . aprill

45
Annely Soots,
erakorraline teadur -13 . aprill 

30

Karin Pärli,
sekretär -12 . aprill

TU R A A M A T U P O O D  S O O V IT A B

“Soome-eesti suursõna- 
raamat 1-11, suomi-viro- 
suursanakirja 1-1Г  
Eesti Keele Instituut/ 
Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskus, 2003.

Sõnaraamatus on üle 90 000 
märksõna ja rohkelt näiteid 
koos tõlgetega. Sõnaraamatu 
lisadest võib leida soome ja 
eesti morfoloogia ülevaated, 
asesõnade muutmise, eesti 
morfoloogiasõnastiku ja valiku 
kohanimesid.

Hind 881 kr.

“The Estonian Foreign 
Policy Yearbook 2003 
Eesti välispoliitika aasta
raamat 2003”
Toimetaja Andres Kase
kamp
Eesti Välispoliitika Insti
tuut, 2003.

Aastaraamatu esimene välja
anne sisaldab Eesti ja välisrii
kide ekspertide 

Eesti välispoliitika keskseid 
sfääre analüüsivaid originaal- 
artikleid.

Hind 135 kr.

Elle Elberg 
“Sügelised”
Tartu Ülikooli Kirjastus 
2003.

Sügelised on lestade esilekut
sutud haigus, mis annab en
dast aeg-ajalt märku, pannes 
mõtlema, miks ta ei võiks näi
data hääbumistendentsi.

Kui aastakümneid tagasi ar
vati olevat seos nahahooldus- 
vahendite vähesuse ja haiges
tumise vahel, siis praegusel 
ajal ei tohiks see faktor enam 
erilist rolli mängida. Oluline 
on haiguse õigeaegne ja kiire 
diagnoosimine.

TÜ raamatupood, Ülikooli 11 
Avatud E-R 9-19, L 10-16 
www.ut.ee/Raamatupood

THE ESTONIAN
FOREIGN
POLICY

2003
EESTI

VÄLISPOLIITIKA

Sügelised
• Eile E lberg1

TU liikmeskonnale 10%line 
hinnasoodustus!
Võõrkeelse kirjanduse tellimine.

EE S T I  TA S T I P E N D I U M I D

Eesti Teaduste Akadeemia annab 2003. aastal võistluse korras 
välja kuni neli ühekordset stipendiumi (ä kuni 20 000 kr) 
teadusmonograafiate ja populaarteaduslike raamatute käsikir
ja lõpetamiseks ning vormistamiseks.

Stipendiumi taotlejal peab olema teaduskraad.
Taotlusi (koos isikuandmete, põhjenduse, käsikirja kava ja 

retsensiooniga) võetakse vastu 12. maini aadressil Kohtu 6, 
10130 Tallinn, Eesti Teaduste Akadeemia juhatus.

Info: tel 6 450 712, www.akadeemia.ee.

ACTA DIURNA
14. aprillil kell 18.15 esineb TU 
multimeediakeskuses (Lossi 3- 
112) “ Isiklike looduste” seminari- 
sarjas arheoloog Valter Lang. 
Ettekande teemaks on “Kultuuri
maastike arengu põhietapid 
Eestis muinasajal.” Video vahen
dusel saab reaalajas seminarist 
osa internetiaadressil http:// 
213.35.156.13/tyloengud.

KAITSMISED
15. aprillil kaitsevad molekulaar- 
ja rakubioloogia instituudis (Riia 
23-217) magistritöid: 
kell 14.15 Marju Gruno 
“Trichoderma reesei tsellulaasi- 
de produktinhibitsioon tselluloosi 
hüdrolüüsil” (biokeemia eriala). 
Juhendaja lektor Priit Väljamäe, 
PhD. Oponent teadur Hiliar 
Eichelmann, MSc; 
kell 15.15 Anne Laius “The 
influence of STL teaching on 9th 
grade students'attitudes to- 
wards Science and creativity” 
(bioloogia didaktika eriala). Ju
hendaja vanemteadur Miia Ran
nikmäe, PhD (ped). Oponent 
dots Hasso Kukemelk, knd 
(ped);
kell 16.15 Merle Kaljusmaa “Põ
hikooli õpilaste arusaamad ener
gia mõistest” (bioloogia didakti
ka eriala). Juhendaja v-teadur 
Miia Rannikmäe, PhD (ped). 
Oponent dots Henn Voolaid, 
knd (füüs-mat). Info: Siiri Altraja, 
tel 375 034.

22. aprillil kell 17.30 kaitseb ph 
227 Liina Ootsing usuteaduskon
nas magistritööd “Kaose võitmi
se ja korra loomise temaatika 
Mesopotaamia, Ugariti ja Iisraeli 
allikais” . Juhendajad prof dr 
Thomas Richard Kämmerer ja 
dr Amar Annus. Oponendid prof 
dr Kalle Kasemaa ja mag Ermo 
Jürma. Info: Inta Ööpik, tel 375 
300.

LOENGUD
16. aprillil kell 16.15 toimub Lossi 
3-406 Õpetatud Eesti Seltsi 
1217. ettekandekoosolek. Esi
neb Enn Küng “Linn enne linna. 
Nyeni ajaloost 17. sajandil” .

15. aprillil kell 18 esineb J. Tõnis
soni 1 Eestimaa Looduse Fondi 
nõukogu esimees Marek Strand
berg teemal “Kas vanamoodi 
saab jätkata? Globaalne kesk
kond ja maailmamajandus” . 
Oponeerib majandusteadlane 
Heido Vitsur. Seminar on neljas 
Eesti Üliõpilaste Seltsi korralda
tavast mõttetalgute sarjast Eesti 
uutest arengusuundadest 21.

sajandil. Üritusest osavõtt on ta
suta ja kutseteta, sarja toetab 
Hansapank.

TEATED
TÜ hommikupalvused toimuvad 
kolmapäeviti 9.15-9.45 ph aud 
227. 16. aprillil peab palvust 
Haiglahingehoiu keskuse juhata
ja Naatan Haamer.

15. aprillil kell 11 toimub seminar 
ning tudengite praktikalaat “Kui
das koolitada häid töötajaid ja 
tagada kutsekindlust?” Pärnu 
kolledžis (Ringi 35) Info: Neve 
Albre, projektijuht (044) 50 527.

7. aprillist 3. maini on TÜ Raama
tukogus üleval Külli Laikre maa
lid “Läbi mikrokosmose”. Näitu
sel on väljas seeria pilte, millel on 
kujutatud pidevas muutumises 
olev elu.

Work & Travel Ameerikas (tu
dengid 18-28 a., kestus 4 kuud 
+ 1 kuu reisimiseks, palk kuni 
10 $ tunnis, enamik pakutavaid 
töökohti on seotud turismi, tee
ninduse, toitlustuse ja jaemüügi
ga).
BELLNOR, Tartu, Pikk 14, 2. 
korrus, tel 402 466.

Internship Ameerikas ja Kana
das (tudengid ja noored spet
sialistid, 22-35 a., praktika firma
des vastavalt õpitavale erialale, 
3-12 kuud, pOlk 1000-1500 $ 
kuus)
BELLNOR, Tartu Pikk 14, 2. kor
rus, tel 402 466.

KONTSERT
17. aprillil kell 19 Vanemuise 
Kontserdimajas Berliozi “Reek
viem”. Esitavad tütarlastekoor 
“Ellerhein” (koormeister Т.- E. 
Loitme), Eesti Rahvusmeeskoor 
(koormeister A. Soots) ja Eesti 
Riiklik Sümfooniaorkester, diri
gent Tõnu Kaljuste.
Piletid 80 ja 40 kr.

23. aprillil kell 19 esinevad Tartu 
Raekojas Asta Krikšiunaite (sop
ran, Leedu) ja Audrione 
Kisieliute (klaver, Leedu).
Kavas Strauss, Barber, Duparc, 
Chausson, Faure, Bizet, 
Poulenc, Delibes.
Piletid 80 ja 40 kr.

29. aprillil kell 21 Vanemuise 
Kontserdimajas volbris/iow. Esi
neb Eesti Rahvusmeeskoor, diri
gent Ants Soots. Kavas Sisaski 
“Joomalalulud” ja Meistri “Show- 
laulud” .
Piletid 60 ja 30 kr.

S T U D I U M  G E N E R A L E  L O E N G U S A R I
14. - 25. aprillini kl 17 Eesti Rahvusraamatukogus

• Eesti keele prosoofia kõnes ja laulus. Prof Jaan Ross, väike 
konverentsisaal 14.04.

• Päikesesüsteemi tekkimine. Dots Peeter Tenjes, väike konve
rentsisaal 15.04.

• Molekulid ja meeleolu: Kuidas toimivad antidepressandid? 
Vanemassistent Vallo Matto, väike konverentsisaal 16.04.

• Bioloogilise mitmekesisuse uurimine -  maakerast molekulini. 
Prof Martin Zobel, väike konverentsisaal 17.04.

• Võimu käsitlusest sotsiaalteadustes. Dots Henn Käärik, väike 
konverentsisaal 21.04.

• Ettevõtte juhtimise erinevad teooriad ja kontseptsioonid. 
Dots Anu Reiljan, väike konverentsisaal 22.04.

• Avatud ülesanded matemaatikas. Dots Tiit Lepman, nurga- 
saal 22.04

• Õiguse normatiivsed piirid õiguse ees. Dots Maiju Luts, väike 
konverentsisaal 23.04

• Füsioteraapia -  luksus või eluline vajadus. Olukord Eestis ja 
teistes riikides, koolitus ja koostöö. Mag Priit Eelmäe, nurga- 
saal 23.04.

• Millist õpetajat vajab 21. sajandi kool? Toomas Kink, väike 
konverentsisaal 24.04.

• Uskumisest. Mag Jaan Kivistik, väike konverentsisaal 25.04

Info: Triin Pajur, TÜ Tallinna esindus, 62 71 896,
esindus@tallinn.ut.ee. Loengud on tasuta.

Eestis tuleb esimene 
tudengite veepallimatš
T iina  B e ljaeva
EASLi arendusjuht

Eesti Akadeemiline Spordi
liit (EASL) korraldab 2. mail 
aktiivsete tudengite eestve
damisel Eesti esimese tu
dengite veepallikohtumise. 

Üliõpilaste kevadpäevade 
ajal kohtuvad Tartu Ülikooli ja 
Tallinna Pedagoogikaülikooli 
veepallivõistkonnad. Matõ pee
takse keskpäeval Tartus Aura 
Keskuses ning mängitakse pisut 
kohandatud veepallireeglite 
järgi sügavamal basseinipoolel. 
Mõlemal ülikoolil on segavõist
konnad. Spordialana on veepall 
Eestis tundmatu spordiala. 
Põhjamaades aga võisteldakse 
aasta ringi mitmes liigas.

Mõte korraldada kahe ülikoo
li vaheline veepallikohtumine 
tekkis spordiaktiivil Kääriku 
spordiseminaril. TPÜ esinum
ber ja eestvedaja on Kristjan 
Jääts, kes on tulnud ainukese 
eestlasena Soome meistriks 
veepallis.

Tartu Ülikoolil on vastu pan
na kehakultuuriteaduskonnas 
õppiv soomlane Niklas Wint- 
her-Jensen, kes on TÜ ujumis- 
eriala tudengeid ka poole aasta 
jooksul treeninud. Vahepeal 
soiku vajunud harjutamine on 
uue hoo sisse saanud. TÜ võist
kond alustas sel nädalal tree
ninguid. Ettevõtmist toetab TÜ 
kehakultuuriteaduskond.

Info: Tiina Beljaeva, tel 052 
576 24.

Käekirurgia konverents
Eile algas Biomeedikumis 
kaks päeva kestev rahvus
vaheline konverents “ Hand 
Surgery Worldwide” .

Konverentsil kuulatakse kü
lalisesinejate innovatiivseid et
tekandeid käekirurgia erineva
test probleemidest ning käeki
rurgia olukorrast Eestis.

Käekirurgia on interdistsipli
naarne eriala, mis on Eestis 
praegu küllaltki killustunud. 
Konverentsi peaesineja on prof 
David Green Texase Ülikoolist. 
Prof Green on mitme maineka 
käekirurgiat käsitleva õpiku

autor. USAst on tulnud konve
rentsile teinegi nimekas teadla
ne ja kirurg, prof Robert Weber. 
Prof Weber töötab praegu kliini
kumis külalisõppejõuna.

Saksamaalt tulevad esinema 
prof Marianne Schrader ja prof 
Peter Mailänder. Mõlemad 
teadlased on oma erialalt plasti- 
kakirurgid, kes tegelevad ak
tiivselt ka käekirurgiaga. Soo
mest on tulemas dr Esa 
Muuronen ja dr Jouni 
Havulinna. Eestipoolsete lekto
ritena esinevad prof Tiit Haviko 
ja dr Mati Merila.

Filmiklubis eesti filmid
M irjam  S om e la r
filmiklubi juhatuse liige

Alates kolmapäevast on kõi
gil huvilistel võimalik seits
mel järgmisel nädalal tutvu
da Eesti viimaste aastate fii- 
miparemikuga.

Kolmapäeval, 16. aprillil kell 
18 saab ülikooli filmiklubi va
hendusel Näituse 2 ringaudi
tooriumis näha kolme noorema

põlvkonna režissööri Jaak 
Kilmi, Peter Herzogi ja Rainer 
Sameti ulmelisi seiklusfilme -  
“Tähesõit”, “Harjutusi Floria- 
nile” ja “Pauli Laululaegas” .

Üritustesari algas TPÜ filmi- 
ja videokateedri 3. kursuse tu
dengite Elen Lotmani, Krist- 
jan-Jaak Nuudi ja Mart Arju- 
kese töödega.

Filmiseansid on tasuta! Üri
tust toetab TÜ Üliõpilasesindus.

r  VARRAK

Lai valik raamatuid 
romaanidest populaarteaduslike teosteni!

Üliõpilastele ja õppejõududele 
soodustus 10%!

Kirjastuse Varrak raamatukauplus
Tartu Ülikooli Raamatukogu fuajees

on avatud

emaspäevast reedeni 11.00-19.00, 
laupäeviti 11.00-15.00.

Olete oodatud!

LI ON S K L U B I  S T I P E N D I U M I D

Taitu Lions klubi ootab 1. maini tudengiperede ja stomatoloo- 
giaüliõpilaste rahataotlusi. MÕlema toetusraha suurus on 4000 
krooni ja need antakse üle 10. mail. Avaldused palume saata 
aadressil Ülikooli 18a,Tartu Lions klubi.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194x268 mm) 2700.- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500- Logo ja/või foto kasutamine 50,- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800.- Reklaamteksti rida 10,- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07375440 1/12 lk (92x64 mm) 500.- Kuulutuse rida 5.- laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 Keeletoimetaja Marika Kullamaa http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44 x 64 mm) 250,- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

http://www.ut.ee/Raamatupood
http://www.akadeemia.ee
mailto:esindus@tallinn.ut.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
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Tartu ja  Läti 
ülikooli 
koostööst
LK 3

Ülikooli 
ajaloolised ja  
erikogud
LK 2

TÜ nõukogu 
koosseis 
väheneb
LK 2

Tulekul 
sekretäride 
päev
LK2

U U D I S E D

Uued prorektorid
15. aprillil teatas rektor Jaak 
Aaviksoo ülikooli valitsuse is
tungil uute prorektorite nimed.

Uueks õppeprorektoriks saab 
usuteaduskonna dekaan prof 
Tõnu Lehtsaar ning teadus- ja 
arendusprorektoriks bioloogia- 
geograafiateaduskonna de
kaan prof Ain Heinaru.

Kolmanda prorektori ameti
kohale soostus kolmeks aastaks 
asuma kunstiajaloo prof Jaak 
Kangiiaski, kelle ülesanne on 
hea seista rahvusülikooli eden
damise eest.

Uued prorektorid asuvad 
oma kohuseid täitma juuni al
gusest, kui lõpevad praeguse 
rektoraadi volitused.

Üliõpilasesinduse 
valimised
Esinduse valimised toimuvad 
28.-30. aprillini.

Tänaseks peavad valimisni
mekirjad juba esitatud olema.

Tavakohaselt ilmub valimiste 
eel UT erinumber, kus kõik ni
mekirjad saavad end tutvusta
da sõnas ja pildis. Materjalid 
tuleb toimetusse saata hiljemalt 
esmaspäevaks, 21. aprilliks.

Hääletada saab Biomeediku- 
mis, peahoones, raamatukogus 
ja Oeconomicumis.

Info: www.ut.ee/esindus, 
halikas@ut.ee

Vene ja slaavi 
noorte filoloogide 
konverents
25.- 27. aprillini toimub ülikoo
lis vene ja slaavi filoloogia osa
konna igakevadine rahvusva
heline noorte filoloogide konve
rents “Tartu -  ülikoolide kohtu
mispaik”.
Konverentsil esinevad eelkõige 
teaduskraadi omandavad üli
õpilased.

Kirjandussektsioonis esitata
vad ettekanded puudutavad 
eri perioodide vene kirjandust 
ja selle kontakte teiste maade 
kirjanduste ja kultuuridega.

Keelesektsioonis on uurimis
objektiks vene ja teised slaavi 
keeled ning nende kontaktid 
teiste keeltega.

Osavõtjate seas on üliõpilasi 
Eestist, Inglismaalt, Itaaliast, 
Leedust, Lätist, Saksamaalt, 
Soomest, Tõehhist, Ukrainast, 
Valgevenest ja Venemaalt.
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R a a m a t u k o g u

TÜ doktoriõpe vajab arendamist

Tartus avatakse Leedu 
Vabariigi aukonsulaat

UT K U S IB

Millised on Teie suhted Leeduga?

A n ita  K ä rne r
TÜ magistri- ja doktoriõppe 
peaspetsialist

Kohtumisel rektori ja õppe
prorektoriga pidasid dokto
randid olulisteks doktori
õpet takistavateks teguri
teks motivatsiooni puudu
mist ja majanduslikke prob
leeme.

Rahvusliku teadlaskonna jär
jepidevuse saavutamine ning 
doktorikraadiga spetsialistide 
koolitamine teadus- ja arendus- 
asutuste kõrval ka ettevõttetele 
ja avalikule sektorile eeldab lä
bimurde saavutamiseks olukor
ra põhjalikku analüüsi. Doktori
õppe probleemistiku selgitami
seks doktorandi vaatevinklist 
intervjueerisin kahel viimasel 
aastal väitekirja kaitsnud 13 
doktoranti.

Jaanuaris arutasid doktori
õpet teaduse tippkeskuste ju
hid ja dekaanid. Otsustati moo
dustada töögrupp, kes töötab 
välja doktoriõppe arendamise 
põhimõtted, õppekava nõuded 
ja juhendaja personaalse vas
tutuse mehhanismi.

Leiti, et korrastamist vajavad 
doktoritöödele esitatavad nõu
ded, doktorantide teadustöö fi
nantseerimine, juhendamise 
nõuete täpsustamine, teaduse 
tippkeskuste kompetentsi ja 
vaidkondliku ühisosa rakenda
mine doktoriõppes.

Puudub motivatsioon

Märtsi lõpul toimunud dokto
rantide kohtumisel rektor Jaak 
Aaviksooga ja õppeprorektor 
Volli Kalmuga oligi käsitluse all 
intervjuudest selgunud prob
leemistik.

Paljudel puudub piisav moti
vatsioon ldiresti kraad kaitsta. 
Kui pingutada ja kaitsta, ei ole 
lootust (kiiresti) positsiooni pa
randada. Väljaspool ülikooli on 
doktorikraaditagi võimalik pa
remat palka saada.

Doktorant Pire Terasel (vasakul), kes kaitseb peagi väitekirja lõunaeesti vokaalisüstee- 
mist, doktorantuuris erilisi probleeme ei tekkinud, kuid erialaloenguid ja  seminare 
võiks tema sõnul rohkem olla. Paremal magistrant Mari-Liis Kalvik. v a r je  s o o t a k

Valdkonniti on olukord väga 
erinev. Sotsiaalteaduste alal, 
kus on uusi erialasid, on pigem 
probleemiks doktorandi suur 
koormus lektorina. Doktorant 
saab sageli sissetuleku õppetöö 
tegemisest, mis ei ole uurimis
teemaga seotud. Teadustöö ei 
anna sissetulekut, kuid on vaja
lik dissertatsiooni valmimiseks. 
Motivatsioon puudub ka juhen
dajatel.

Käesolevast õppeaastast dok
toriõppele rakendatud riiklik fi- 
nantseerimisskeem võiks allük
susi rohkem motiveerida tule
mustele, mis omakorda moti
veeriks ka doktoranti rohkem.

Leiti, et doktorandi sissetulek 
peaks olema riigi keskmise pal

ga tasemel ning et doktoriõp
peks määratud rahasid ei to
hiks kasutada muuks.

Doktoriõppe vastuvõttu võiks 
vähendada, et tekiks konku
rents erialadel, kus seda prae
gu ei ole.

Sageli peab doktoranti ülal 
perekond. Väiksem on prob
leem seal, kus doktoranti ra
kendatakse teadusteemade 
täitmisel. 42% doktorantidest 
ei ole ülikooliga seotud tööle
pingu kaudu ja seega teenivad 
sissetuleku mujalt.

Juhendamine

Vahel on juhendaja määratud 
formaalselt, näit seoses posit
siooniga. Tegelikult ta ise tea

dustööd ei tee või tegeleb vana
nenud teemaga. Samas eriti 
sotsiaalteadustes ongi vaja 
uurida uusi teemasid, milles 
kompetentsed juhendajad Ees
tis puuduvad.

Doktorant otsib ise juhenda
ja, kes on vastaval teemal kom
petentne, kuid kes ei tarvitse 
alati vastata ülikooli kehtesta
tud formaalsetele kriteeriumi
tele.

Ka perspektiiv võib ähmane 
olla, kui näiteks õppetoolil puu
dub selge arenguplaan. Ei ole 
ette teada, kui palju uusi töö
kohti luuakse, milliste teemade
ga hakatakse tegelema. Pärast 
kaitsmist ei julgeta alati minna 
välismaale järeldoktorantuuri

I N F O T
D O K T O R A N T I D E L E

Ülikooli kodulehel on rubriigi 
ÕPPIMINE all uus link 
www.ut.ee/oppimine/dr, 
kuhu pannakse doktoranti
dele vajalikud teated ja 
materjalid.

kartuses, et tagasi tulles ei ole 
enam kohta.

Juhendaja vastutust peab 
suurendama. Tuleb määratleda 
juhendaja ja doktorandi õigu
sed ja kohustused.

Juhendaja määramisel tuleb 
arvestada vähem formaalseid 
näitajaid ja rohkem teadustöö 
kvaliteeti. Juhendamise koor
mus tuleb ülikoolis jaotada üht
lasemalt.

Kaks eri mudelit

Eestis ei ole veel selget arusaa
mist, kas kasutada kontinen
taalset või anglo-ameerika dok
toriõppe mudelit. Esimesel pu
hul on doktorandil suur vaba
dus alates teemavalikust töö lõ
petamiseni ja juhendajal on 
väiksem vastutus.

Anglo-ameerika mudelis al
lub doktorant juhendajale, on 
seotud rohkem õppega. Leiti, et 
ilmselt on Eestis kui väikeses 
riigis otstarbekam kasutada 
rangemat süsteemi, miile puhul 
tulemuslikkus suurem.

Seal, kus on võimalik, võiks 
olla enne doktorandi võtmist 
teemad ja finantsid ette valmis
tatud. Kõikidel erialadel ei ole 
see võimalik ja tuleb teha koos
tööd välismaa ülikoolidega.

Uus võimalus oleks rakenda
da rohkem teaduse tippkeskus
te kompetentsi ka doktoriõp
pes.

Kõik doktorandid peaksid õp
pima vähemalt ühe semestri 
välismaal. Samas ei saa seda 
teha kohustuslikuks, kui selleks 
ei ole loodud tingimusi.

Varje S oo tak

23. aprillil avatakse Lossi 3 
õppehoones Leedu aukon
sulaat.

23. ja 24. aprillil saavad Tar
tus kokku oma iga-aastasel koh
tumisel Läti, Leedu ja Eesti va
bariigi presidendid.

Tartusse saabuvad Läti presi
dent Vaira Vike-Freiberga, Läti 
Vabariigi suursaadik Eestis 
Edgars Skuja, Leedu Vabariigi 
president Rolandas Paksas, 
Leedu Vabariigi suursaadik 
Eestis Antanas Vinkus, Eesti va
bariigi president Arnold Rüütel 
j t

23. aprillil antakse prof 
Birute Klaasile Leedu aukonsuli 
tiitel ja avatakse aukonsulaat.

24. aprillil on Toome konve- 
rentsimajas presidentide amet
lik kohtumine ja pressikonve
rents.

Kell 12.35 saabuvad külali
sed (igas delegatsioonis 10 ini
mest) ülikooli.

Aulas teevad presidendid 
sissekande auraamatusse.

12 aastat tagasi, kui Vilniuses 
rajati leedu keele (võõrkeele
na) õppetool, said sealsed õp
pejõud TÜs emakeele võõrkee
lena õpetamise esmase väljaõp
pe ja tutvusid võõrkeeleõpetu
se uuemate meetoditega. Aita
sin neil ka välja töötada esime
sed õppematerjalid.

Praegu valmistame Vilniuse 
kolleegidega ette uut Euroopa 
Komisjoni Lingua projekti, mis 
on läbinud edukalt kaks esimest 
etappi.

Kuulun eesti keele välisõppe 
nõukokku ja mul on väga hea 
meel, et üks kahest esimesest 
eesti keele lektorist, kes 2002. 
aastal nõukogu valikul ja Eesti 
riigi lähetusel välisülikoolidesse 
tööle on saadetud, töötab üks 
just Vilniuse Ülikoolis.

Minu missioon Leedu Vabarii
gi aukonsulina on olla sild Eesti 
ja Leedu vahel.

Olen teabevahendajana Tar
tu ja Vilniuse ülikoolide vahel 
toiminud juba aastaid ja rõõmu
ga valmis selles rollis edasi te
gutsema. Pealegi on Vilniuse 
Ülikool meie lepinguline välis- 
partner.

Kindlasti olen valmis kaasa 
aitama igasuguse teadus-, hari
dus-, kultuuri-ja ärialase koos
töö edenemisele.

Ja loomulikult on minu auko
hus olla abiks ka Leedu Vabariigi 
kodanikele, kes erinevatel põh
justel siin hätta satuvad -  aja
looliselt loodi aukonsuli institut
sioon just laevnike ja kaup
meeste abistamiseks kodust 
kaugel.

Rolandas Paksas.

Nõukogu saalis kohtuvad küla
lised rektoraadi, dekaanide ja 
üliõpilastega. Prorektor prof 
Volli Kalm tutvustab külalistele 
ülikooli, oma õpingutest Tartus 
räägivad ka Leedu, Läti ja Eesti 
üliõpilased.

Kell 16 annab TÜ Ajaloo 
Muuseumi valges saalis kont
serdi Leedu Filharmoonia solist 
Judita Leitaite, klaveril Vaiva 
Blaziene.

Vastab Leedu aukonsuliks 
saav Birute Klaas.

Leeduga on mul päris otse
sed seosed, minu isa on leedu
lane.

Ülikoolis asusin õppima eesti 
filoloogiat ja peagi selgus, et lee
du keel, mis mulle lihtsalt lapse
põlvest kaasa tuli, võiks eesti 
keele kõrval ka minu tegevus
valdkonnaks saada. Võtsin pä
ris edukalt kaks korda osa üli
kooli tõlkevõisdusest ja Ain Kaa
lepi soovitusel saadeti mind 
aastaks õppima Vilniuse Ülikoo
li leedu keelt ja kirjandust.

1988 kaitsesin kandidaadi
väitekirja eesti ja leedu keele 
lausestruktuuride sarnasuste 
kohta. Sellele järgnenud keele- 
tüpoloogilistes uurimustes on 
praegu kõneldavatest indo- 
euroopa keeltest kõige arhaili
sem -  leedu keel -  pakkunud 
mulle tänuväärset materjali.

Mul on väga tihedad sidemed 
ja hea koostöö Vilniuse Ülikooli 
leedu keele, balti keelte ja leedu 
keele (võõrkeelena) õppetooli
ga.

http://www.ut.ee/esindus
mailto:halikas@ut.ee
http://www.ut.ee/oppimine/dr
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Traadita Internet 
TÜ Raamatukogus
Raamatukogus saavad nüüd 
lugejad kasutada oma arvutite
ga traadita Intemetiühendust.

WiFi leviala asub III korrusel, 
õppekirjanduse saalis. Teenust 
saavad lihtsalt ja tasuta kasuta
da kõik levialas olevad raama
tukogu lugejad.

Kuna arvutid ühenduvad 
raamatukogu arvutivõrku, on 
lugejatel tagatud mugav ligi
pääs TÜ arvutivõrgus kättesaa
davatele teadusandmebaaside- 
le (vt www.utiib.ee).

Kuna raamatukoguhoone on 
ehituslikult keerukas, siis alus
tati praegu odava raadiovõrgu 
lahendusega õppekirjanduse 
lugemissaalist kui ruumiliselt 
kõige avatumast piirkonnast. 
Edaspidi loodab raamatukogu 
koos põhiliste WiFi võrku vaja
jatega (konverentsikeskus, õp
pejõud) leviala suurendada. 
Vajalik on WiFi kaarti sisaldav ja 
konfigureeritud sülearvuti.

Tudengite sulg
pallis juubeliüritus
19. aprillil kell 10.30 algavad 
ülikooli spordihoones Eesti üli
õpilaste sulgpalli meistrivõistlu
sed. Eesti Akadeemilise Spordi- 
lüdu arendusjuhi Tiina Beljaeva 
sõnul on kümnendal turniiril 
osavõtjaskond tugev. “Mängima 
lubatakse Eesti sulgpalli edeta
belis olevad mängijad.”

Tudengite sulgpalli korralda
ja ja eestvedaja on kümne aasta 
jooksul olnud ülikooli kauaaeg
ne õppejõud Helmut Valgmaa.

Juhend ja info: www.easl.ee, 
333 233, 052 576 24.

Jüri Allik.

Teadusvaldkondlike 
komisjonide 
esimehed teada
15. aprilli ülikooli valitsuse is- 
tungü kiideti heaks teadusvald
kondlike komisjonide koossei
sud ülikooli valdkondlike stra
teegiliste arengukavade koosta
miseks.

Komisjoni esimeesteks valiti 
prof Mati Kilp (reaia), prof Too
mas Asser (medicina), prof Jüri 
Allik (socialiä) ja prof Birute 
Klaas (humaniora).

Kokku kuulub valdkondlikes
se alakomisjonidesse 53 liiget.

Komisjonide koosseisud kin
nitab rektor.

Vastavalt 28. märtsi ülikooli 
nõukogu otsusele peaksid vald
kondlikud strateegilised aren
gukavad valmima 31. maiks 
2003.

Ajaloolised ja erikogud -  kellele?
M are Rand
TÜ Raamatukogu käsikirjade 
ja haruldaste raamatute 
osakonna juhataja

Ülikooli raamatukogu käsi- 
kirjavara vastu tuntakse 
huvi paljudes maades.

Keskajast alates on kõige pü
sivamateks institutsioonideks 
osutunud ülikoolid.

Ülikoolide olemuslik tuum -  
akadeemiline vabadus tõelise 
teadmise teenimiseks -  on ol
nud nii elujõuline, et jäänud 
püsima ka muutuvates oludes. 
Kas mitte ka oma aastasadadest 
edasi kantud ja pidevalt uuega 
täienenud vaimuvara tõttu, mis 
võimaldab toimida
universitas ena?

Keskaegsete ülikoolide kõrval 
on Tartu Ülikooli järjepideva te
gutsemise aeg üpris lühike, 
vaid kaks sajandit. Ei tohi aga 
unustada, et ülikooli soliidset 
iga alates 1632. aastast tõenda
vad Academia Gustaviana ning 
Academia Gustavo-Carolina ar
hivaalid, millest oluline osa 
asub ülikooli raamatukogus.

Õppejõud “ nakatab” 
üliõpilast

Loodetavasti aitab eeltoodu üli- 
koolirahvale meelde tuletada 
ajalooliste paberite olulisust, 
kutsub neid säästma ning kogu
tut veelgi laialdasemalt uurima 
ja publitseerima.

Raske on eristada, kas see 
vaimuvara teenib seejuures õp
peprotsessi või teadushuve. Kui 
allikaid kasutab teadusloolane, 
tuleb nende juurde ka tema tu
deng.

Alar Sepa arstiteaduse ajaloo 
loengute ajal kasutasid üliõpila
sed sedavõrd innukalt prof 
Herbert Normanni suurepära
seid käsikirjalisi loenguid, et 
nende säilimise tagamiseks tuli 
mahukast materjalist teha ka- 
sutuskoopia.

Õigusajaloo seminari raames 
on teinud õigusteadlaste isiku
arhiivide korraldamisega tut
vust terve rida üliõpilasi.

Itaalia keele lektor Pietro Lauretta loeb T Ü  Raamatukogus kardinal Ottoboni, hilise
ma paaust Aleksander V III tänukirja Veneetsia patriitsile Giovanni Cornarolel 682. 
aasta jõulutervituse eest.

M ARE RA N D
TÜ Raamatukogu käsikirjade ja 
haruldaste raamatute osakonna juhataja

Püüame luua ülikooli käsi- 
kirjavarale paremat 
juurdepääsu kodulehe, 
e-väljaannete ja digiteerimisega

Mitmed ajaloo, filoloogia, geo
graafia ja teistegi erialade õp
pejõud uurivad siinset arhiivi- 
ainest ja haruldasi trükiseid ise 
ja õpetavad ka tudengeid neid 
kasutama. Noorema kursuse 
tudengit suunataksegi jõukoha
se materjali juurde, inkunaabel 
(eriti vana ja haruldus) kuulub 
mõistagi teadlaseks pürgija või 
teadlase töölauale. Vanimate 
trükiste ja käsikirjade sisu ava
neb ju eelkõige ladina keele 
tundjale, siinne teaduslooline 
uurimistöö pole mõeldav, oska

mata saksa keelt ja suutmata 
lugeda käsikirja gooti šriftis.

Kahjuks kerkib noorema 
põlvkonna puhul mõneti üllata
va takistusena esile aga isegi 
vene keele oskuse puudumine. 
Kes need raskused ületab, 
uurib vanu käsikirju ja trükiseid 
juba seminari- ja kursusetööd 
kirjutades, kõnelemata magist
ri-ja doktoritööst.

Käsikirjade ja haruldaste raa
matute osakonnas hoitavate va
rade kasutajaskonnast on järje
pidevalt 60-70% TÜ üliõpila-

VARJE SOOTAK

sed, õppejõud, teadurid jt tea- 
dusloo alal tegutsejad. Mõistagi 
vastame ajaloolisi erikogusid 
puudutavatele laialdastele kir
jalikele päringutele. Neid saa
bub Saksamaalt ja Taanist, 
Rootsist ja Soomest, Lätist, Ve
nemaalt, Ungarist, Poolast, 
USAst, Jaapanist jm.

TÜ väärtuste vastu 
suur huvi

Teenindame uurijaid ka igat lii
ki koopiate valmistamisega 
(vastavalt üha arenevatele teh
nilistele võimalustele ja objekti
de säilitamisvajadusele), kuid 
kohapeal on uurijal igal juhul 
eelisolukord nii täiuslikuma 
teatmestu kui ka materjalide 
kasutamise võimaluste poolest.

Tartu teadlaste värskeima 
publikatsiooni näiteks on 
Immanuel Kanti palju mainitud 
õpilase, filosoofiaprofessor 
Gottiob Benjamin Jäsche 
(1762-1839; TÜs 1802-1839)

S A M A L  T E E M A L

Mare Rand “ Kellele on vaja 
ajaloolisi ja erikogusid” , UT nr 
14,11. aprill 2003

tunde-ja mõttepäeviku valitud 
kohtade avaldamine Eduard 
Parhomenko poolt ajakirjas 
Akadeemia (2002,12).

Itaalia keele külalislektor 
Pietro Lauretta on Tartus tööta
mise algupäevist peale tegele
nud oma siinse avastusega -  
ühes Põhjamaa ülikooli raama
tukogus hoitavate vanade itaa
liakeelsete autograafidega, 
neid dešifreerinud, tutvusta
nud ettekannetes ja üksikuid 
publitseerinud.

Raamatukogusse oleks 
vaja rohkem uurijaid

Väga tahtnuks näha ülikooli 
spetsialiste uurimas ka meie tä
helepanuväärset orientaalkäsi- 
kirjade kogu, nagu seda teeb TÜ 
teadur Marju Lepajõe Lääne- 
Euroopa keskaegsete käsikirja
dega. Orientaalkäsikirjade osas 
on nüüdseks loota, et konkreti- 
seerub Berliini Islami Kunsti 
Muuseumi juhataja dr C.-P 
Haase huvi ja kasutades ka alla
kirjutanu uurimust valmib meie 
islami käsikirjade teaduslik ka
taloog.

Need olid vaid üksikud näi
ted ülikooli raamatukogu käsi- 
kirjavarast, selle hoidmise ja 
sellega töötamise tähendusest. 
Teemat võiks jätkata vanadest 
ja haruldastest trükistest, foto-, 
graafika- või kaardikogust.

Raamatukogus tehakse süs
temaatilist tööd nendele pare
ma juurdepääsu loomisel. Ko
dulehekülje kaudu on kättesaa
dav arhiivifondide nimestik, 
enamikul kirjetel on ühendus 
vastava üksikasjalikuma kirjega 
elektronkataloogis ESTER. Mit
me arhiivifondi nimistud on 
kättesaadavad ka e-väljaanne- 
tena. Alanud on ajalooliste 
autograafide, portreede ja ko- 
havaadete digiteerimine.

•  •

Ülikooli nõukogu koosseis väheneb
Iv a r- lg o r  S a a rn iit
TÜ akadeemiline sekretär

TÜ valitsuse 15. aprilli istun
gil arutati ülikooli nõukogu 
koosseisu vähendamist.

Ülikooli nõukogu moodusta
mise kord on määratud ülikooli 
põhikirjaga ja pärineb aastast
1999. Nõukogu koosseisu kuu
luvad põhikirja kohaselt rektor, 
prorektorid, dekaanid, akadee
miline sekretär ja raamatukogu 
direktor. Ülikooli nõukogu otsu
se alusel on nõukogu koosseisu 
arvatud ka füüsikainstituudi ja 
õigusinstituudi direktorid. Li
saks kuuluvad nõukogusse tea
duskondades valitud liikmed 
(32, valitakse vastavalt teadus
konna üliõpilaste arvule) ning 
üliõpilaste esindajad (13, vähe
malt 1/5 nõukogu koosseisust). 
Nõukogus on praegu 63 liiget.

Nõukogu uute liikmete vali
mised peaksid põhikirja koha

selt toimuma selle aasta mais, 
kusjuures üliõpilaste arvu kas
vust tulenevalt peaks nõukogu 
koosseis kasvama 69 liikmeni. 
Et nõukogu koosseisu jätkuv 
suurenemine vähendab nõuko
gu tegevuse efektiivsust, arutas 
koosseisu vähendamist ülikooli 
valitsus. Valitsuse liikmed olid 
ühes üsna üksmeelsed -  nõuko
gu koosseisu peab vähendama. 
Selles aga, kuidas seda teha, 
ühele meelele ei jõutud.

Valitsuses arutati rektoraadi 
ettepanekut valida nõukogusse 
ülikooli akadeemilise liikmes
konna esindajad neljas teadus
valdkonnas (humaniora, 
socialia, medicina ja realia), igas
5 õppejõudude-teadustöötaja- 
te esindajat ja 2 üliõpüaste esin
dajat (veel 2 üliõpilaste esinda
jat võiks nimetada üliõpilas- 
esindus). Nõukogu oleks seega
15 liikme võrra väiksem. Ühtla
si võimaldaks see kahandada

teaduskondadevahelisi barjää
re ja suurendada nõukogu stra
teegilise juhtimise potentsiaali.

Pakume siinkohal ka teise va
riandi. Nõukogu koosseisu kuu
luvad põhikirja kohaselt rektor, 
prorektorid, dekaanid, akadee
miline sekretär ja raamatukogu 
direktor ning nõukogu otsuse 
alusel suuremate asutuste -  
õigusinstituudi, Narva kolled*i, 
Pärnu kolled*i, füüsika insti
tuudi ja tehnoloogiainstituudi 
juhid. Igast teaduskonnast vali
takse nõukogu koosseisu üks 
esindaja. Ülikooli nõukogu ot
suse alusel võivad suuremad 
teaduskonnad (filosoofia-, 
sotsiaal- ja arstiteaduskond) 
valida veel ühe liikme. Üliõpi
lastel oleks nõukogus 9 esinda
jat. Nõukogus oleks kokku see
ga 45 liiget.

Nõukogu koosseisu vähenda
mist ja TÜ põhikirja muutmist 
arutab nõukogu 30. aprillü.

Sekretäride päev
S irje  M ark
peaspetsialist, konverentsi 
korraldustoimkonna juht

Kolmapäeval, 23. aprillil tä
histatakse rahvusvahelist 
sekretäride päeva, mille eel 
toimub aulas konverents 
“Sekretäril tasub teada” .

Konverentsi eesmärk on 
avardada sekretäride teadmisi 
nii ülikooli toimimise (ettekan
ne ülikooli jurist Aliis Limiit) kui 
ka asjaajamise korralduse 
õiguslikes alustes (Sirje Mark); 
anda teavet, millised on info
süsteemide arengusuunad (in
fotehnoloogia juht Andres 
Salu), mida head kaasneb uue 
veebihaldussüsteemi rakenda
misega (pressinõunik Illari 
Lään, tarkvaraarenduse pro
jektijuht Martin Pedak) ning 
kuidas korraldada vähima jõu
kuluga struktuuriüksuse tööta
jate tööreise. Kiikame ka üld

osakonna töö köögipoolele (sek
retariaat, postikantselei, teabe
talitus). Konverents lõpeb ühi
ses kohvilauas.

Ülikoolis on sekretäre või sek
retäri ametiülesandeid täitvaid 
töötajaid palju. Töö on mahukas 
ja tänuväärne. Võib tunduda 
isegi naljakas, kuid ilma sekre
tärita pole võimalik jõuda üli
kooli põhitegevuse tulemini -  
diplomi väljaandmiseni. Kõr
valtvaatajana me isegi ei adu, 
kui tihedalt on kogu õppe- ja 
teadustegevus seotud igapäe
vase sekretäritööga. Avaldu
sed, esildised, dokumentide 
vormistamine, registreerimine, 
talletamine toimikutesse, arhii
vitöö ja palju muud korraldus
likku tegevust, et õppejõud-tea- 
durid saaksid oma tööd teha.

Tartu Ülikoolis andis sekretä
ride päeva tähistamisele tõuke 
koostöökogemus Soome part- 
nerülikoolidega.
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Koostööleping uueneb
Varje  S oo tak

Ülikooli rahvusvahelise 
koostöö juhi Sirje Üpruse 
sõnul täpsustus Riias Läti ja 
Tartu ülikooli vaheline koos
töö sedavõrd, et varsti saab 
alla kirjutada uuendatud le
pingule.

Läti, Vilniuse ja Tartu ülikooli 
ning Läti Meditsiini Akadeemia 
koostööleping sõlmiti aastal 
1992. See on olnud koostöö toi
mimise aluseks Läti Ülikooliga.

Ülikooli administratsiooni hil
jutisel külaskäigul kolleegide 
juurde üties LÜ välissuhete osa
konna juhataja Alina 
Gržibovska, et kuigi koostööd ei 
saa pidada väga intensiivseks, 
on mitme valdkonna inimestel 
üsna tihedad kontaktid.

“Nii näiteks saadame igal 
aastal kaks läti tudengit Tartus
se soome-ugri keeli õppima ja

kaks eesti tudengit tuleb läti fi
loloogiat õppima. Väga head si
demed on slavistide vahel. Geo
loogidel on näiteks kavas ühine 
doktoriprogramm sisse viia,” 
rääkis Alina Gržibovska.

Sirje Üpruse sõnul toimus le
pingu kaasajastamine mõlemas 
ülikoolis kogutud koostööand- 
mete põhjal. “ Ühtlasi sõlmime 
nii Läti kui ka Vilniuse ülikooliga 
otselepingud, kus määratakse 
ära koostöövaldkonnad, mis ei 
välista aga koostöö tegemist 
üheski teises valdkonnas. Juu
nis Riias toimuval Läänemere 
regiooni ülikoolide rektorite 
konverentsil on kavas leping 
Läti Ülikooliga allkirjastadaJ,, üt
les Üprus.

Haridusvaldkondade koos
tööd toetab ka Eesti, Leedu ja 
Läti 2000. aastal leping ühise 
kÕrgharidusruumi loomise 
kohta Balti riikides.

Tartus ja Riias
Varje  S oo tak

Tartu Ülikoolis õppinud Anna 
Žigure sõnul on Tartu palju
de lätlaste jaoks nagu maja
kas, mis annab valgust ja 
kindlusetunde.

Mitmed tuntud literaadid on 
eesti keele vastu huvi tundnud 
oma sugulussidemete tõttu 
ning ka Tartu Ülikooli õppima 
tulnud.

1966 astus Tartu Ülikooli 
Anna Žigure, kelle vanaema oli 
eestlane ja isa nimekas tõlk.

Ta oli ka Läti Vabariigi esime
ne suursaadik taasiseseisvu
nud Eestis.

Ülikooli raamatukogus Läti 
Rahvusraamatukogu näituse 
“Lätlased ja eesti kirjandus” 
avamisel meenutas ta oma esi
mesi külaskäike ja siinseid õpin
guid rõõmu ja tänutundega.

ProfTiit-Rein Viitso sõnul on 
Tartus õppinud veel Kersti 
Boiko, Erika Krautmane, Maima 
Grinberga, liivlane Valts 
Ernõtreits jt.

VahetusiiliÕpilasena õpib 
praegu igal semestril kaks TÜ

tudengit Riias ja kaks Läti tu
dengit Tartus. TÜs õpetab prae
gu läti keelt Jana Steinberga, 
kes õpib ka ise siin. Prof Viitso 
märgib, et Soomes on välisüli
õpilasel võimalik töötada 20 
tundi nädalas ilma tööluba ost
mata. “Meil nõuab maksuamet 
tööluba ja nöörib nii et oi-oi-oi, 
seda ka siis, kui üliõpilast tahe
takse kasutada õpetuses ja üli- 
kooliteaduses”.

Tartus teist semestrit õppiv 
linda Rozkalne on Läti Ülikoolis 
ühe aasta soome-ugri keeli õp
pinud, siin on ta süvenenud 
eesti keelde ja kirjandusse.

“Tartus meeldib mulle väga, 
siin on rahulik ja minu meelest 
on Tartu tõesti heade mõtete 
linn,” rääkis Linda.

“TÜs õppimisest on huvita
tud ka Valmieras asuva Vidze- 
me Kõrgkooli lõpetavad tuden
gid,” ütles UT toimetust külas
tanud avalike suhetega tegelev 
Armins Gruntmanis.

Ta on huvitatud koostööst TÜ 
tudengitega ning soovitas luge
da kooli eestikeelset kodulehe
külge.

Leanne Barbo ja  Katrin Valk õpivad Läti Ülikoolis 
lõunanaabrite keelt ja kultuuri. v a r je  s o o t a k

Meie tudengid Lätis
K ris tja n  K a ljund

Tartu ja Läti ülikooli vahelise 
koostöölepingu raames 
õpib kaks TÜ tudengit Riiast.

Soome-ugri keeleteaduse 4. 
aasta tudengi Leanne Barbo 
ning rahvaluule 4. aasta üliõpi
lase Katrin Valgu sõnul ajendas 
neid lõunasse sõitma ennekõike 
soov Õppida läti keelt ja kultuu
ri.

“Läti Ülikool on küll vana ja 
kohalike hulgas prestiižne, ent 
jääb Tartule siiski alla,” tunnis

tab Leanne Barbo. “Läti keele 
õppimiseks on ta muidugi hea 
koht, ent sellist tunnet, et kui 
mul Läti Ülikooli diplom taskus 
on kõva sõna, küll ei ole.”

Neiud on eluga Riias rahul, 
kohalike sõpradega väljas käies 
saab keele kõige paremini suhu 
ja on ka muidu lõbus.

Küsimusele, milline oli esime
ne mulje Riiast, vastab Barbo, et 
kilekotid puude otsas. “Turul 
pakitakse iga asi eraldi kilekotti 
ja nii need kasutatud kilekotid 
siis kõikjal lendlevadki.”

Külmal, aga päikesepaiste
lisel aprillipäeval tutvustas 
ülikooli rahvale Riia linna 
Tartus õppinud tõlkija 
Maima Grinberga.
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Tartu Ülikoolil 
on Lätis hea maine
Varje  S oo tak

Riialased tõlkija Maima 
Grinberga ja õppejõud Erika 
Krautmane on õppinud eesti 
keelt Tartu Ülikoolis.

Mis tõi Teid Tartusse õppima?
Maima: Lapsepõlvest peale 

olen osanud eesti keelt kõne
keele tasandil. Ema hellitas 
kogu aeg lootust, et lähen kohe 
Riias pärast keskkooli lõpeta
mist Tartusse eesti keelt õppi
ma. Esialgu õppisin ikkagi kaks 
aastat Läti Ülikoolis läti keelt ja 
kirjandust ja siis otsustasin tu
leviku kasuks. Üleviimise kor
ral, aastal 1989, sain jätkata 
Õpinguid Tartus, lootes et mi
nust tuleb eesti kirjanduse tõl
kija.

Erika: Tulin Tartusse ajal, 
mil Lätis ei olnud võimalust 
fennougristikat õppida. Tartus
se tõi mind huvi liivlaste vastu, 
kuigi mu eesmärk polnud ainult 
liivi keelt õppida. Õpilasena käi
sin Liivi Seltsi liivi keele püha
päevakoolis, kus õpetajaks oli 
Kersti Boiko. Tema käest saingi 
teada, et Tartu Ülikooli on või
malik astuda eesti keelt oska
mata. Kuna parim viis keelt Õp
pida ja kultuuriga tutvuda on 
seda teha elades keelekeskkon
nas, otsustasin, et pean seda 
võimalust kasutama.

Ka Tartu Ülikooli nimel on lät
lase jaoks hea ja intrigeeriv 
kõla. Õppisid ju nii paljud meie 
haritlased ja kultuuritegelased 
Tartu Ülikoolis. Pettuma ma ei 
pidanud.

Millised on Tartu mälestu
sed?

Maima: Need, kes mulle 
siiani on meelde jäänud õppe
jõu ja inimesena, on mind tohu
tult palju aidanud. Sirje Olesk 
aitas mind esimesel aastal eesti 
keeles ja kirjanduses kursuse
kaaslasi kinni püüda. Tegelikult

ongi just tema teene see, et ma 
ülikooli üldse lõpetasin, sest vü- 
masel aastal, kui välismaalaste
le enam stipendiumi ei maks
tud ning mind ähvardas koju
minek, pakkus Sirje kirjandus
muuseumis poole kohaga foto- 
arhiivi korraldada.

Eesti kirjanduse kateedrist 
on mul kõige soojemad mäles
tused Karl Murust, huvitavate 
isiksustena seisavad meeles 
Tõnu Luik filosoofia ning Avo 
Viiol poliitilise ökonoomia õppe
jõuna. Aga mu lemmikkateeder 
oli siiski vene kirjanduse katee
der, eriti Peeter Toropi ja Mih
hail Lotmani isikus.

Millised on Teie praegused 
kontaktid Eesti ja ülikooliga?

Maima: Praegu pole mul üli
kooliga mingisuguseid kontak
te, kui välja arvata kursuse
kaaslastest sõbrad, nendest 
ühe -  Ilvi Liivega, Eesti Kirjan
duse Teabekeskuse juhatajaga, 
olen seotud ka tööasjade kau
du. Pidevalt kontakteerun Eesti 
Kirjanike Liidu ning ajakirja Es
tonia Literary Magazine toime
tusega.

Erika: Olen lõpetanud eesti 
filoloogia bakalaureuseõppe 
soome-ugri keelte erialal ja ka
vatsen lõpetada magistriõppe 
läänemeresoome keelte erialal.

Millega tegelete?
Maima: Olen eesti (ning 

soome) kirjanduse tõlkija. Olen 
tõlkinud eesti kirjandust üsna 
palju perioodilistele väljaanne
tele. Minu CVsse võib märkida 
järgmiste raamatute tõlked: 
Enn Vetemaa “ Risti rahvas”, 
Jaan Krossi “Keisri hull”, Maimu 
Bergi “Ma armastasin vene
last”, Jaan Krossi “Paigallend”, 
Veiko Belialsi “Ossum-possum, 
pannkoogielukas” , Aidi Valliku 
“Kuidas elad, Ann?” .

Erika: 1995. aastal koostati 
LÜ võõrkeelte teaduskonnas

soome-ugri bakalaureuse prog
ramm.

Õpetan selles programmis 
algtasemel eesti keele norma
tiivset grammatikat ja vestlus- 
kursust ning neli semestrit eesti 
kirjandust.

Programmi direktor ja selle 
looja prof Kersti Boiko õpetas 
praktilist eesti keelt (tekstiana- 
lüüs) ja luges teoreetilisi aineid 
eesti keele kohta (eesti keele 
teoreetiline grammatika), üld
teoreetilisi aineid (sissejuhatus 
fennougristikasse) ning Õpetas 
liivi keelt.

Kas LÜs õpetatakse ka soome 
keelt?

Erika: Kuigi ainepunktide 
järgi on programmis esikohale 
seatud soome keel, mida õpetab 
soome keele ja kultuuri külalis- 
lektor, oli keeleteooria õpetus 
tugevam just eesti keele põhjal. 
Kuna käesoleva õppeaasta algul 
loobus Boiko programmi direk
tori kohast, oli programmi ole
masolu küsimärgi all.

Alles 2003. aasta veebruarist 
alates on programmi direkto
riks dots Andra Kalnacha LÜ 
filoloogiateaduskonnast (läti fi
loloogia). Selgus, et on võimalik 
leida õppejõud, kes peaks liivi 
keele loenguid.

On õppejõude, kes loeksid 
fennougristikaalaseid aineid. 
Kuid ei ole õppejõudu, kes tege
leks eesti keelega kõrgemal ta
semel. Ka külalisõppejõudude 
kutsumise kord pole selge. Soo
me pakub peale soome keele ja 
kultuuri külalislektori ka mit
meid erikursusi -  CIMO saadab 
nädalaks või kaheks oma ala 
spetsialiste. Eestiga sellist koos
tööd veel ei ole.

Kui LÜ peaks kutsuma kellegi 
TÜst kaheks nädalaks loengu
kursust pidama, peaks see õp
pejõud saama tööloa, mis kahe
nädalase kursuse pärast on lii
ga kallis ja keeruline hankida.

Läti ja Eesti
1638. aastast on läti kirjandu
ses tuntud Tartu (Tarbatu) ni
mega Terbata. Läti tudengid on 
Emajõe järgi kutsunud linna ka 
Metraineks (Metra ehk Emajõ

gi)-

Esimene läti üliõpilane Tartus 
oli Academia Gustavianasse 
1650. aastal teoloogiat Õppima 
võetud Janis Reiters, kes oli esi
mene kõrgharidusega lätlane, 
hilisem pastor, literaat, piibli läti 
keelde tõlkimise algataja, polü
glott.

1632. aastal asutatud ülikool 
Tartus oli mitmetele lätlastele 
oluline õppimis- ja töötamis- 
koht. Näiteks lätlasest Tartu üli
kooli professor Georgs Mancelis 
püüdis luua läti kirjakeelt (läti- 
saksa sõnastik) jne.

Tartu Ülikool oli oma taasasuta- 
mise järel 1802 kolme Balti ku
bermangu, praeguse Eesti ja 
Läti ühiseks kõrgema hariduse 
keskuseks. Läti tudengeid oli 
aastani 1918 Tartus isegi roh
kem kui eestlasi. Läti baltisaksa 
teadlaste kõrval hakkasid siin 
kujunema ka läti rahvusest 
teadlased.

Tartu ülikool ei kujunenud mit
te ainult Eesti, vaid ka Läti aka
deemilise haritlaskonna ja rah
vusliku ärkamise sünnipaigaks.

TÜ ja tema vilisdased etenda
sid tähtsat osa esimese Läti 
kõrgkooli rajamisel, müleks oli 
1862. aastal asutatud Riia Polü
tehnikum, hüisem Riia Polüteh- 
nÜine Instituut. Kuna Eestis 
polnud kaua kõrgemat tehnilist 
õppeasutust, said paljud eesti 
vanema põlve insenerid oma 
ettevalmistuse Riias.

1919 asutati Läti Ülikool, mille 
asupaigaks saigi Riia Polütehni
kumi hoone, mis on praegugi 
ülikooli peahooneks.

Tartu Ülikoolis asutati läti keele 
lektori amet 1803. Tartu Üli
koolis Õppinud lätlastest on saa
nud hiljem 53 professorit.

Tartu Ülikooli 
töötajad tutvusid 
Läti Ülikooliga
4. ja 5. mail külastas ligi 30- 
liikmeline grupp ülikooli tööta
jaid Läti Ülikooli.

Gruppi kuulusid ülikooli rah
vusvahelise koostöö juht Sirje 
Üprus, administratsiooni direk
tor Reet Mägi, üldosakonna töö
tajad jt.

Läti Ülikooli kantsler Pavels 
Fricbergs jt tutvustasid oma 
kaunis nõukogu saalis Lätit ja 
ülikooli nii filmi kui slaididega. 
Seejärel kohtusid tartlased oma 
valdkonna kolleegide tööga.

Teisel päeval tegi tartlastele 
huvitava linnaekskursiooni Tar
tus õppinud tõlkija Maima 
Grinberga.

UT toimetus esitas Riias käi
nutele kolm küsimust, mille 
põhjal ilmub peagi ajalehes ar
tikkel kolleegidelt saadud koge
muste ja muu nähtu kohta.

Läti Ülikooli avalike 
suhete osakonna direktor 
Janis Palkavnieks.
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Dots Jüri Samarütel 65
17. aprillil saab 65-aastaseks 
kauaaegne õppejõud, arstitea
duskonna dotsent Jüri 
Samarütel.

Jüri Samarütel lõpetas TÜ 
arstiteaduskonna 1962. Olles 
viimaste kursuste üliõpilasena 
teinud tutvust praktilise anes
tesioloogiaga, asus ta pärast lõ
petamist tööle narkoosiarstina 
tollases Tartu Vabariiklikus Klii
nilises Haiglas.

1965 sai temast anestesio
loogia osakonnajuhataja. 1968 
algas pikk akadeemiline kar
jäär.

Kuni 1977. aastani töötas ta 
arstiteaduskonna hospitaalki
rurgia kateedri assistendina, 
seejärel dotsendina. 1992. aas
tast tänaseni on Samarütel töö
tanud anestesioloogia ja inten
siivravi kliiniku dotsendina.

Jüri Samarütelit võib pidada 
üheks legendaarsemaks arsti
teaduskonna õppejõuks, kelle 
pikaajalises karjääris on pari
mal moel põimunud akadeemi
line õppetöö, teadustegevus ja 
praktiline arstitöö.

Ta on üks kaasaegse aneste
sioloogia ja intensiivravi raja
jaid Eestis.

Paljus tänu tema sihikindlu
sele ja teovõimele juurutati Ees
tis kehaväline vereringe süda
meoperatsioonide läbiviimi
seks, võeti kasutusele kaasaeg* 
sed seisukohad infusioon- ja 
transfusioonravis ning organis
mi happelise ja aluselise tasa
kaalu käsitlemisel.

Hiljem lisandus originaalse 
jugaventilatsiooni tehnika väl
jatöötamine kõri- ja trahhea- 
operatsioonideks.

Suur on dots Samarüteli pa
nus ka kardioloogia arengusse. 
1975. aastal implanteeris ta

65

Talvik Tiina,
korraline professor, kliiniku 
juhataja-21 . aprill 
Riives Eda, 
koristaja -  24. aprill

60

Fischer Matti,
dotsent-21 . aprill

55

Helm Jaan,
elektrik-21. aprill

50

Jevstratova Svetlana,
dotsent - 19. aprill

45

Saar Heino,
traktorist-autojuht- 18. aprül 
Iher Ülle,
vanemlaborant -  24. aprill

I
esimesena Eestis südame püsi- 
stimulaatori.

Lisaks õpetamisele on dots 
Samarütel aastaid olnud anes
tesioloogide internatuuri ja re
sidentuuri juhendaja.

Noorte kolleegide koolitami
sel on teda alati iseloomusta
nud äärmine põhjalikkus ja 
nõudlikkus, samuti avatus me- 
ditsiiniteaduse saavutustele ja 
uutele metoodikatele.

Tema koolkonna esindajate
na võib enamik Eesti anestesio
looge julgelt Euroopasse vaada
ta -  nende ettevalmistus on ol
nud parimal kaasaegsel tase
mel.

Samarütel on kolmekordne 
vabariigi teaduspreemia lau
reaat, ta on pikaaegne Eesti 
Anestesioloogide Seltsi presi
dent ja EV sotsiaalministeeriu
mi erialanõunik.

Soovime juubilarile head ter
vist ja jätkuvat püsivust aneste
sioloogia ja intensiivravi eriala 
arendamisel!

Kõigi õpilaste nimel,

kolleegid 
TÜ anestesioloogia ja 
intensiivravi kliinikust

Viigimaa Margus, 
dotsent -  24. aprill

40

Pilvre-Storgard Barbi-Jenny,
lektor - 19. aprill 
Tein Pille,
assistent -  22. aprill

35

Kalvi Anne,
lektor -  19. aprill

30
Jakapi Roomet,
erakorraline teadur -  18. aprill 
Vaniko Maio,
raamatukoguhoidja -  20. aprill 
Abisogomjan Irina,
lektor -  24.aprill

25

Nahkur Viktoria,
õppekorralduse spetsialist -  
18. aprül

KAITSMISED
28. aprillil keil 14.15 kaitseb TÜ 
nõukogu saalis pedagoogika- 
doktorikraadi saamiseks doktori
tööd Hiie Asser teemal “Varaja
ne osaline ja täielik immersioon 
Eesti muukeelse hariduse mude
litena.” Juhendaja: pedagoogi
kakandidaat Larissa 
Vassiltšenko. Oponendid: peda- 
googikadoktor Loone Ots ja filo- 
loogiadoktor Silvi Vare.

28. aprillil kaitsevad Ülikooli 16- 
102 pedagoogika osakonnas 
koolikorralduse magistri kraadi 
saamiseks töid:
kell 16.20 Külli Korol “Esimese 
kooliastme käsitöötunnid e-õppe 
toel” . Juhendaja: Tiia Pedast- 
saar. Oponent: Lehti Pilt; 
kell 17 Kalle Küttis “Viljandi maa
konna üldhariduskooli võrk aas
ta! 2010” . Juhendaja: Ene-Mall 
Vernik-Tuubel. Oponent: Hasso 
Kukemelk;
Kell 17.40 Margus Veri “Noor 
õpetaja koolis. Juhendaja: Hiie 
Asser. Oponent: Tiiu Kadajane.

LOENGUD
23. aprillil kell 18 toimub keemia
ringis vabade kunstide prof 
Tõnu Õnnepalu loeng “Kirjan
dus ja kapitalism” sarjast “Prak
tiline lugemine ja kirjutamine” .

24. aprillil kell 14.15-15.15 peab 
psühholoogia osakonnas Tiigi 78 
aud 127 loengu dr Robin 
Goodwin (Brunei University, UK)

teemal “HIV/AIDS amongst 
adolescents in Eastern Europe: 
Knowledge of HIV/AIDS, social 
representations of risk and 
sexual activity amongst school 
and S tree t children in Russia, 
Georgia and the Ukraine”. Kõik 
huvilised on teretulnud! Info: Anu 
Realo, tel 375 902.

24. aprillil kell 14.15-18 toimub 
ph aud 140 seminar “ Heatege
vuslikud fondid -  vähetuntud alli
kad teadustegevuse finantseeri
miseks” . Registreerimine TÜ 
Tehnoloogiainstituudi kodulehel 
www.tuit.ut.ee hiljemalt 21. april
liks 2003. Lisainfo: Liina Kuum, 
liina.kuum@ut.ee, tel 307 000.

KONVERENTS
25. -  27. aprillini toimub vene ja 
slaavi filoloogia osakonnas noor
te filoloogide rahvusvaheline 
konverents “Tartu -  ülikoolide 
kohtumispaik” . Ettekanded toi
muvad kirjandus- ja keeleteadu
ses. Osa võtta soovijatel palutak
se esitada ettekande teesid 
vene keeles 21. aprilliks aadres
sil tartulingvisty@yahoo.com. 
Info: Oksana Palikova, tel 375 
352.

TEATED
Iganädalased Tartu Ülikooli hom- 
mikupalvused toimuvad kolma
päeviti 9.15-9.45 ph aud 227. 
23aprillil peab palvust EELK Tar
tu Praostkonna vikaardiakon 
MikaTuovinen.

Work & Travel Ameerikas (tu
dengid 18-28 a., kestus 4 kuud 
+ 1 kuu reisimiseks, palk kuni 
10 $ tunnis, enamik pakutavaid 
töökohti on seotud turismi, tee
ninduse, toitlustuse ja jaemüügi- 
ga ).
BELLNOR, Tartu, Pikk 14, 2. 
korrus, tel 402 466.

Internship Ameerikas ja Kana
das (tudengid ja noored spet
sialistid, 22-35 a., praktika firma
des vastavalt õpitavale erialale, 
3-12 kuud, pOlk 1000-1500 $ 
kuus)
BELLNOR, Tartu Pikk 14, 2. kor
rus, tel 402 466.

TÜ Tehnoloogiainstituudi uus 
aadress alates 21. aprillist on: 
Vanemuise 21. Telefon: 374 800. 
Faks: 374 900.

24, aprill kell 16.15 tutvustatakse 
luridicumi ruumis 203 töötamis
võimalusi Tallinna Politseiprefek
tuuris ja Paikuse Politseikoolis. 
Üritus kestab ligi tund, võimalus 
individuaalseks vestluseks. Kui 
Sul on akrediteeritud õppekava 
alusel omandatud kõrgharidus, 
saad kohe võimaluse lülituda po- 
litseiellu, kuna 7-nädalane välja
õpe toimub politseikoolis juba 
tööl olles. Tutvusüritusele on soo
vitav eelnevalt registreeruda 
meiliaadressil: career@ut.ee.

KONTSERT
17. aprillil kell 19 Vanemuise 
Kontserdimajas Berliozi “Reek

viem". Esitavad tütarlastekoor 
“Ellerhein” (koormeister Т.- E. 
Loitme), Eesti Rahvusmeeskoor 
(koormeister A. Soots) ja Eesti 
Riiklik Sümfooniaorkester, diri
gent Tõnu Kaljuste.
Piletid 80 ja 40 kr.
23. aprillil kell 19 esinevad Tartu 
Raekojas Asta Krikš 
iunaite (sopran, Leedu) ja 
Audrione Kisieliute (klaver, Lee
du).
Kavas Strauss, Barber, Duparc, 
Chausson, Faure, Bizet, 
Poulenc, Delibes.
Duo Asta Krikš
iunaite -  Audrione Kisieliute on 
pälvinud nii Leedu kui ka rahvus
vahelise kriitika heakskiidu.
Leedu sopran Asta Krikš 
iunaite on tuntud ooperi-, oratoo- 
riumi-, kammer-ja liedilaulja. 
Audrione Kisieliute on kõrgelt 
hinnatud klaverisaatja rahvusva
helistel lauljate konkurssidel nii 
Ateenas, Barcelonas kui ka New 
Yorgis, samuti festivalidel ja soo- 
lokontsertidel.
Piletid 80 ja 40 kr.

29. aprillil kell 21 Vanemuise 
Kontserdimajas volbriöö show. 
Esineb Eesti Rahvusmeeskoor 
(klaverimees Andranik Kechek, 
soolomehed Raul Mikson, Ka Во 
Chan, Aleksandr Mihhailov, And
res Alamaa, Margus Vaht, jutu
mees Vello Mäeots, muidumees 
Ants Soots).
Kavas naljalaulud-tantsulaulud- 
joogilaulud-muidulaulud.
Piletid 60 ja 30 kr.

K O D U L O O R E T K  K E S K - E E S T I S

Tartu üliõpilaste looduskaitsering korraldab 25.-27. aprillini 
tudengite loodus- ja kodulooretke Kesk-Eestis “Kas tunned 
maad, kus elad?” . Bussiretke eesmärk on avastada paiku, mis 
jäävad eemale põhimaanteedest ja mida seetõttu ei tunta ega 
tutvustata Eesti loodust ja tema probleeme.

• 25. aprill - Tartu - Ulila - Puhja - Jõesuu - Meleski - Kolga-Jaani
- Pilistvere - Imavere - Kabala - Võhma

• 26. aprill - Võhma - Suure-Jaani - Vändra - Tootsi - Pärnjõe - 
Kaisma - Järvakandi -Eidapere - Lelle - Paluküla - Vahastu

• 27. aprill - Vahastu - Piiumetsa - Väätsa - Kima - Mündi - Koigi
- Päinurme - Pisisaare - Kalana - Härjanurme - Puurmani - 
Tartu

Osalemiseks kodulooretkel on vajalik eelregistreerimine. Osa
võtjate hulk kuni 50 inimest. Registreerimiseks tuleb saata 
Taavi Nuumile (meremees@ut.ee) oma ees-ja perekonnanimi 
ning pärast kinnituse saamist vabade kohtade olemasolust 
tasuda Ringi pangakontole (221011405554) osavõtutasu 50 
krooni, makse selgituseks samuti oma ees-ja perekonnanimi. 

Lisainfo: www.ring.ee.tylkr@ut.ee.

Olete oodatud 24. aprillil 2003, 
kell 14.15 -17.30 

TÜ peahoone auditooriumis 140 toimuvale seminarile

"HEATEGEVUSLIKUD FONDID - 
VÄHETUNTUD ALLIKAD TEADUSTEGEVUSE 

FINANTSEERIMISEKS"

Esinevad:
lan Stone, endine Kenti Ülikooli teadusosakonna direktor 
(inglise keeles)
Dr Erki Tammiksaar, К. E. von Baeri Muuseum, Tartu 
Madis Saluveer, TÜ TAO peaspetsialist

Seminarile on oodatud teadus- ja arendustegevusega seotud 
Tartu Ülikooli ja Eesti Põllumajandusülikooli teadlased ja 
töötajad.

Seminari korraldamist toetab 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Lisainfo: Liina Kuum, liina.kuum@ut.ee, 307-000

Täpsem info ja registreerimine TÜ Tehnoloogiainstituudi kodulehel 
www.tuit.ut.ee. Palume registreeruda hiljemalt 21. aprilliks 2003.

' j H  TEHNOLOOGIAINSTITUUT enterpri5eB5tonian |

• Toomas Hiio. Üliõpilasorganisatsioonid Tartus Fredo Arias- 
King. Eliidi kesksusest

• Ene Ergma, Lydie Koch-Miramond, Beat Sitter-Liver. 
Teadus, moraal ja kvaliteet: Mõned visandlikud küsimused

• Bruno Mölder. E, sest C: Metafüüsilised vestlused põhjuslik
kusest ja vaimust

• Jüri Eintalu. Hume’i jultumus
• Gertrud Leutenegger. Luulet
•  Eve Pormeister. “ Kirjutan, et mu valudest saaks pidu” : 

Kohtumine Gertrud Leuteneggeriga 28. juunil 2002 Zürichis
• Boriss Uspenski. Vene intelligents kui vene kultuuri eriline 

fenomen
• Winfried Nöth. Esemete keel: Tarbekaupade semiootika 

alused
• Andres Raudsepp. Rameau vennapoeg. II

H E L G A  JA H E L M U T  E I N P A U L I  
M Ä L E S T U S F O N D I  S T I P E N D I U M

Helga ja Helmut Einpauli mälestusfondist on võimalik taotleda 
õppe- ja uurimisstipendiume.

Fondi juhatus jagab iga aastal 1. oktoobril välja stipendiume 
edukatele eesti üliõpilastele ja noortele teadlastele arstiteaduse 
ja eesti keele alal.

Sooviavaldus koos lühikese elulookirjelduse ja seniste õppe- 
tulemustega saata kirjalikult hiljemalt 31. maiks aadressil: H. 
H. Einpauli mälestusfond, Sverigeesternas Förbund, 
Wallingatan 34, 2 tr, 111 24 Stockholm.

M IS  ON L E O N A R D O  DA V I N C I  
P R O G R A M M ?

21. aprillil kell 14.15 tutvustatakse ph aud 102 Leonardo da 
Vinci programmi.

See on Euroopa kutsehariduse edendamisele suunatud koos
tööprogramm, mis toimib rahvusvaheliste projektide kaudu. 
Toetatakse uuenduslike toodete (metoodikad, õppekavad, koo- 
litusmaterjalid jne) loomist, erinevate sihtrühmade välisprakti- 
kat ja -lähetusi ning lõppenud projektide tulemuste laialdase
mat levitamist ja kasutamist.

Leonardo da Vinci programmi teine järk on aastail 2000- 
2006 kogueelarvega 1,5 miljardit eurot.

Programmist ja selle võimalustest räägivad Eesti Leonardo 
Keskuse vastutav koordinaator Ramia Allev ja koordinaator 
Kerli Hibus.

Edukaid projekte tutvustavad Maie Keek Saksa Kultuuri 
Instituudist ning Luigi Päri Avatud Hariduse Liidust.

Ülikooli osakaal taoüuste esitamisel on olnud seni väga tagasi
hoidlik. Ootame osalema, arutama ja küsima kõikide teaduskon
dade esindajaid.

A R E N G U P L A A N I  T Ö Ö R Ü H M  T Ä N A B

Strateegilise arenguplaani ettevalmistamise töörühm tänab 
kõiki TU töötajaid, kellelt arenguplaani 2008 projekti avalikul 
arutelul laekunud ettepanekud moodustavad kahdemata aren
guplaani ettevalmistustöö väärtuslikema tulemi.

Kõik teie ettepanekud ja soovitused (ka need, mida nõukogu 
poolt heaks kiidetud strateegilise arenguplaani arendatud ver
sioonis sõnaselgelt kajastatud ei ole) edastatakse loodavatele 
valdkondlikele planeerimisgruppidele ning arutatakse läbi 
valdkondlike tegevuskavade koostamisel.

Madis Saluveer
töögrupi liige

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194x268 mm) 2700.- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500,- Logo ja/või foto kasutamine 50.- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800,- Reklaamteksti rida 10,- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07 375 440 1/12 lk (92x64 mm) 500.- Kuulutuse rida 5.- laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 Keeletoimetaja Marika Kullamaa http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44x64 mm) 250.- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

http://www.tuit.ut.ee
mailto:liina.kuum@ut.ee
mailto:tartulingvisty@yahoo.com
mailto:career@ut.ee
mailto:meremees@ut.ee
mailto:ww.ring.ee.tylkr@ut.ee
mailto:liina.kuum@ut.ee
http://www.tuit.ut.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht


Uliõpilasvalimised
25. APRILL 2003 TASUTA

Üliõpilasesinduse esimees Madis TÕns (vasakul) kolme 
toimkonna esindajatega -  Alo Raun (teave), Laura Paide 
(sotsiaal), Kairi Saar (kultuur), Matti Orav (teave)

VARJE SOOTAK

Esindus vajab 
aktiivseid ja nutikaid

N I M E K I R I  NR 2

In Corpore

M adis Tõns
TÜ Üliõpilasesinduse 
esim ees

Üliõpilasesinduse praegune 
koosseis on kokku võtmas 
oma tegevust, jäänud on 
vaid viimane koosolek.

Esindusel on olnud huvitav ja 
keeruline aasta. On püütud täi
ta peamist eesmärki: kaitsta 
oma tudengite huve peamiselt 
ülikooli, vajadusel ka linna ning 
riigi tasandil. Ma ise pole õige 
inimene hindama, kas seda on 
suudetud teha hästi või halvas
ti, kuid tean, et alati saab pare
mini.

Sisu määravad liikmed

Üliõpilasesinduse sisu määra
vad selle liikmed. See, kui pro
fessionaalne, koostöövõimeline, 
teotahteline ja aktiivne on esin
dus, seda paremini peaksid 
tundma ennast üliõpilased.

Esindus vajab aktiivseid ja 
nutikaid inimesi. Kui mõni kan
didaat ei suuda hiilata vajalike 
omadustega, valib ta tihti alter
natiivseid häältesaamise või
malusi. Sellest tulenevalt on 
esinduse valimisi püütud üldis
tatult kujutada kui häälteturgu, 
kus vahetatakse omavahel õlut 
ja hääli. Kahjuks vähendab sel
line seik esinduse arvestatavust 
ning olulised probleemid või
vad lahenduseta jääda.

Tudengite omavalitsus on 
saanud sekkuda ülikoolis toi
muvasse. Üliõpilasesindajad on 
pidevalt kohtunud rektoraadi
ga ning arutatud tudengiprob- 
leeme. Peale selle on esindus 
nimetanud esindajaid ülikooli 
nõukokku ja selle komisjonides
se, üliõpilasesinduse esimees 
on automaatselt ka ülikooli va
litsuse liige.

Esindus tegutseb

Oma õigusi peab esindus ka ära 
kasutama. Näiteks on üliõpilas
konna omavalitsusel õigus ni
metada rektori valimisteks oma 
kandidaat. Jaanuari lõpus rää
giti veel vaid ühest rektorikan
didaadist -  prof Jaak 
Aaviksoost. Näitamaks, et üli
koolis on rohkem võimekaid ini
mesi, esitas esindus ka prof 
Birute Klaasi kandidatuuri. 
Akadeemilise konkurentsi 
hoidmine tuleb ülikoolile ainult 
kasuks.

Praeguse üliõpilasesinduse

koosseisu suurimaks problee
miks on kujunenud ühiselamu- 
tudengile toimetulekutoetuste 
mittemaksmise problemaatika.

TÜ ja EPMÜ üliõpilasesindu- 
sed korraldasid meeleavalduse, 
juhtimaks tähelepanu problee
mile sotsiaalhoolekandes. Prob
leem ei puuduta vaid Tartu üli
õpilasi ja seetõttu on suur osa 
tegevusest antud üliõpilaskon
dade katusorganisatsiooni, 
Eesti Üliõpilaskondade Liidu 
koordineerida. Üliõpilaste ühi
sel jõul on püütud saavutada 
soovitud tulemust. Riigikogu on 
alustamas sotsiaalhoolekande 
seaduse muutmise eelnõu me
netlemist. Lisaks sotsiaaltoetus
te temaatikale tuleb valitaval 
esindusel oma sõna sekka öelda 
ka õppetoetuste valdkonnas.

Samas ei tohi sotsiaalproblee
mide taustal unustada ülikooli 
poolt pakutava hariduse kvali
teedi kontrolli.

Esinduse muud tegemised

Ootamatult edukaks kujunes 
esinduse ja raamatukogu katse- 
projekt Ööraamatukogu. Huvi 
ei jäänud ainult ülikoolisise
seks, vaid jõudis otsapidi ka Tal
linna üliõpilaste ning raamatu
kogudeni. Ööraamatukogust 
loodetakse traditsioon kujun
dada.

Peale ööraamatukogu on 
esindus traditsiooniliselt kor
raldanud 1. detsembril ülikooli 
aastapäevaballi ning mitu üri
tust sarjas „Kultuur ei kopita".

Kuid esindus koos TÜ üliõpi
laskonna sihtasutusega on 
püüdnud toetada ka teisi tu
dengitele suunatud projekte. 
Kaks korda aastas korraldatak
se projektikonkurss.

Üliõpilasesindusel on oma 
funktsioon. Kindlasti peab vali
tav esindus tegelema haridus- 
ja sotsiaalküsimustega ning 
soovitavalt edasi viima tekki
nud ja tekkivaid traditsioone 
ning olema aktiivne ja koostöö
võimeline.

28.-30. aprillini toimuvatele 
üliõpilasesinduse 31 valitavale 
kohale püüab pääseda 204 tu
dengit.

Kindlasti peaks tudeng uut 
esindust valima tulema. See on 
esimene samm oma huvide 
kaitsmisel. Sammu pikkus sõl
tub sellest, mille alusel tudeng 
oma valikuid teeb.

Rahva rusikas

In Corpore -  juba aastaid tä
hendab see nimi üliõpilasele 
usaldatavust, töökust, kir
gast vaimu.

In Corpore on ainus nimekiri 
üliõpilasesinduse valimistel, 
mis võib häbenemata uhkusta
da kuulsusrikka ja tegudest pa
katava ajalooga.

Vaid In Corpore teab, mis on 
järjepidevus, vastutus ning ar
vestamine oma valijaga rohkem 
kui ühe valimistsükli piires. Me 
ei kuulu ühepäevaliblikate su- 
gukonda!

Vali In Corpore, sest meie 
seame Sinu huvid ülemaks isik
likest võimuambitsioonidest. 
Me ei soovi võimu vaid võimu 
pärast, vaid suudame rakenda
da ka vaimu, võidelda kõrgema
te eesmärkide nimel, kui juhu- 
poliitikud seda suudavad.

In Corpore on rahvuslus- 
ühendus. Me usume, et tõeline 
rahvuslus on kultuuri ja võimu 
sümbioos -  ja just selles järje
korras.

Akadeemilised organisat
sioonid pole olnud vaid ülikooli 
ning hariduse vundamenti 
kandvad tellised, vaid hoidnud 
kõrgel ka eestluse vaimu.

Haridus, kultuur ja rahvuslus 
peavad ka edaspidi jääma kok-

kuseotult kandma aima maten 
ning meie rahva tuleviku alus
müüri.

In Corpore on jätkuvalt seda 
meelt, et üliõpilasesindus peab 
jääma poliitiliselt sõltumatuks, 
tema ainus kriteerium saab olla 
vaid tudengi tahe.

Ärplevad, surmahirmuni või
muahned ja tihtipeale ka era
kordselt rumalad noorpoliiti
kud ei suuda ealeski adekvaat
selt ning omakasupüüdmatult 
võidelda üliõpilaste õiguste 
eest.

Silmakirjalikkus ja tuim osa
võtmatus on neile juba poliitili
se füsioloogilise lahusega sisse 
süstitud.

In Corpore usub, et veel on 
võimalik päästa meie rahvusüli- 
kool, Eesti hariduse lipulaev, 
emakeelsuse ja isamaameelsu- 
se edendaja -  Tartu Ülikool. 
Kuid selleks vajame Sinu, mõt- 
lemisvõimelise ja otsustuskind- 
la inimese, häält!

Vali In Corpore, vali koge
mustega, vastutustahtelised 
ja targad inimesed!

Meie oleme rahva löögirusi- 
kas!

N I M E K I R I  NR 1

Force Majeure
Force Majeure on tagasi.
Force Majeure on vääramatu!

Üliõpilasesindusse vaid 
täisväärtuslikud!

Force Majeure -  Vääramatu 
Jõud -  oli sunnitud esinduse 
kaheks aastaks tõmbetuulte 
meelevalda jätma. Esindust on 
neil õnnetuil aastail räsinud 
tõmblused paremale ja vasaku
le. Aktiivne üliõpilaskond on kil
lustunud enneolematuks ar
vuks nimekirjakesteks.

FM on tagasi selleks, et taas
tada esindusrahu. Vaid FM suu
dab olla eestvedavaks ja koon
davaks jõuks üliõpilasesindusse 
valitavatele tudengitele. Vaid 
FM on võimeline esinduse 
päästma politikaanluse soost.

FMi valides võid kindel olla, et 
raudne rusikas paiskab laiali 
kõik püüdlused lasteparlamen
di ehitamiseks.

Üliõpilasesindus peab olema 
üliõpilaste arvamuste ja vaja
duste koondaja, ta peab suutma 
väärikalt kaitsta ühes ülikooli 
juhtkonnaga üliõpilaste huve.

Üliõpilased ja ülikool on üks -  
igasugune konfrontatsioon on 
kunstlik ja tuleneb enesehin
nanguga hädas olevate pisipo- 
liitikute mannetust püüdest 
end vastandamise räpases val
guses nähtavaks teha.

FMi eemalolek on tipnenud 
paletute intrigaanide võimutse
misega. Riigi raha üliõpilaspro- 
jektideks jagades tehakse hea
tegijate nägu.

Aga millised on need näod 
tegelikult?

Vaadake seda häbituse ja 
hooruse pillerkaari!

Uurige neid tsunftivendi ja

perversioonide harrastajaid!
Kaege neid äraneetuid!
Kaua veel? See on jäle. Nüüd 

tuleb sellele lõpp.
Force Majeure puhastab üli

õpilasesinduse seintele lades
tunud roppustest, tuulutab 
toad ja toob tagasi eluterve tu- 
dengivaimu.

Avatud ülikool haridust and
ma!

Avatud ülikool ei tohi muutu
da “ülikooliks” avatud majas. 
Nõuded avatud ülikooli astuja
tele peavad olema piisavalt kõr
ged, et selle raames õppijad 
oleksid võimelised omandama 
samadele kvaliteedinõuetele 
vastavat haridust põhiõppes 
olijatega. Avatud ülikooli hari
dus peab vastama aima maten 
standarditele, mitte diplomija- 
hil kaukameeste tagasihoidlike
le soovidele.

Üks rahvas, üks riik, üks üli
kool!

Libaülikoolide hale hingevaak 
tuleb lõpetada. End kõrgkooliks 
nimetavate ärikestega tuleb 
ruttu arved klaarida. Valikuid 
on mitu -  asisemad ja väärika
mad ühinegu ülikooliga, kesk
pärased kutse- ja täiendõppe
keskusteks ja põhjakaapest 
maine vara haamri alla.

Lõppvõit on lähedal.
FM tõestas enne valhallas 

jõukogumist, et mõistuspärane 
aus töö end linnale, riigile ja 
ülikoolile vastandamata on või
malik. Force Majeure on Väära
matu Jõud. Me tuleme võitma.

Ära viska oma häält ära, hää
leta Force Majeure poolt.

1. Maidu Laht
2. Oliver Lukason
3. Triin Suur
4. Rene Oruman
5. Rait Oorn
6. Ants Isak
7. Pavel Starkov
8. Hannes Simuste
9. Kaido Piho

10. Martin Viiask
11. Nino Festsin
12. Allan Hermaste
13. Hanno Nilov
14. Jelena Beljakova
15. Triin Pomerants
16. Margit Aigro
17. Helmet Pikkel
18. Vladimir Sazonov

19. Rivo Bernotas
20. Juhan Madis Pukk
21. Liina Allikas
22. Nevil Reinfeldt
23. Kalle Keskrand
24. Peeter Selg
25. Taavi Tamkivi
26. Karin Lilla
27. Andres Siigur
28. Denes Kattago

29. Kairi Järv
30. Vahur Peepmaa
31. Triin Paabo
32. Angelika Portsmuth
33. Meelis Tasur
34. Mari-Ann Bankier
35. Riina Tallo
36. Kristi Kukk
37. Kaarel Eller
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Res Publica Juventus
Meiega juhid!Tartu Ülikool on aastasadu toe- * 

tunud kuuele sambale, millest 
on saanud Tartu sümbol. Just 
samamoodi tugineb täisväär
tuslik tudengielu kuuele oma
vahel tasakaalus olevale alusta
lale: haridus, sotsiaalne kind
lustatus, kultuur, tervislik kesk
kond, vaba aeg ning meelelahu
tus.

Selleks, et Sina saaksid nauti
da täisväärtuslikku tudengielu, 
viib QS Sammas iiliõpilasesin- 
duses ellu järgmised põhiseisu-

Nõuame tudengisõbralike 
toetuste rakendamist!

• Seisame kindlalt tasuta ning 
kvaliteetse kõrghariduse 
eest!

• Tartu Ülikooli üliõpilastele 
omakeelne ja -meelne aja
leht!

• Aitame luua valvega ratta- 
parklaid iga õppehoone juur
de!

• Meelelahutusüritustel tu
dengitele odavam pilet!

• Õlu j a vaba vaim Pirogovil !
Vali täisväärtuslik tudengielu!

Käesolev programm lähtub Tar
tu Ülikooli ja üliõpüaselu kitsas
kohtadest, Res Publica prog
rammist ning kõigi meie nime
kirjas kandideerijate teadmi
sest ja soovist luua üliõpilastele 
paremat õppekeskkonda.

1. Meie loobume TÜÜE juha
tuse liikmetena palgast!

Me ei lähe esindusse isikliku 
kasu huvides, vaid tudengite 
eest seisma ja neile head tege
ma. Toetame aruandepõhiselt 
kulutuste hüvitamist esinduse 
aktiivsetele liikmetele.

1. Kehtestame õppetoetuste 
süsteemi!

Läbi meie esinduse jõuab ka 
iga tudengi hääl süsteemi välja
töötajateni, keda valitsuskoalit
sioonis juhib just Res Publica.

2. Muudame ööraamatuko
gu traditsiooniks!

Res Publica Juventuse initsia
tiivil algatati edukas ööraama
tukogu projekt. Muudame selle 
veelgi tudengisõbralikumaks. 
Laseme tudengitel rahus eksa
miteks valmistuda!

3. Üliõpilasesindus loob 
omanimelise stipendiumi!

Juhatuse liikmete töötasude 
arvelt loome aluse üliõpilas
esinduse omanimelisele stipen
diumifondile. Igal kalendrikuu] 
kuulutatakse teaduskondade 
nõukogude poolt esitatud kan
didaatide hulgast välja selle 
kuu aktiivseim üliõpilane ehk 
tegija, kellele antakse esinduse 
stipendium. Kandidaatide vali
kul arvestatakse eelkõige tu
dengi vabatahtlikku tegevust 
tudengielu elavdamisel ja õpi- 
sõbralikuma keskkonna loomi
sel.

4. Pikendame registreeru- 
misaegu!

Näeme selget üliÕpilaskon- 
napoolset soovi ja vajadust, et 
ainetele registreerumis- ja re
gistreerimise tühistamise täht
aegu veelgi pikendataks -  luba
me sellega tegelda ja otsusta
valt!

5. Õppejõud seksikamaks!
Seisame selgelt selle eest, et 

õppejõudude valimisel arvesta
taks lisaks avaldatud teadus
publikatsioonidele ka nende 
elementaarset esinemis-, 
suhtlemis- ja õpetamisoskust. 
Võttes arvesse loengute külas
tatavust, eksami sooritanute 
arvu, õppematerjalide kaasaeg
sust, e-konspektide olemasolu 
jne, toetame õppejõududele tu- 
lemuspalga juurutamist. Seni
sest tõhusamalt tegeleme ka 
üliõpilaste tagasiside arvestuse 
ja analüüsiga.

6. Taotleme, et stipendiu
meid ei käsitataks sissetu
lekuna!

Ei ole õige olukord, kus edu
kas üliõpilane peab loobuma sti
pendiumist, et mitte kaotada 
muid toetusi.

7. e-konspekt kohustusli
kuks!

Võimaldame tudengil loen
gus rohkem kaasa mõelda, mit
te käsi krampis kirjutada, e- 
konspekt tudengile kättesaada
vaks juba enne loengut!

8. Vähem bürokratismi!
Veebipõhine suhtlus õppejõu 

ja tudengi vahel -  lihtsustame 
ainepõhise info kättesaadavust 
(õppejõu vastuvõtuajad, semi-

narikutsed, hinnete sissekand
mise ajad ja kohad). Kaotame 
eksamilehed.

9. Me võtame vastutust täie 
tõsidusega!

Kui oled kord valitud, pead ka 
suutma väärikalt valijatepool- 
set usaldust kanda. Samuti osa
leme aktiivselt EÜLi, TÜ nõuko
gu ja TÜÜE toimkondade töös. 
Res Publica Juventus tagab 
TÜÜE jätkusuudikkuse!

11. Raamatukogude mater
jalid vajavad uuendust!

Kitsaskoht tudengi arengu 
teel on raamatukogude vilets 
varustatus kõige kaasaegsema 
kirjanduse ja publitsistikaga. 
Lubame järgneva aastaga seda 
oluliselt muuta.

10. Tartu veelgi tudengisõb
ralikumaks!

Taotleme Tartu linnalt pare
mat seismist oma kõige suure
ma tuluallika -  üliõpilaste eest! 
Vajame rohkem turvalisi ratta- 
parklaid õppehoonete lähedus
se ja ühistranspordis suure
maid soodustusi üliõpilastele.

Nii täiendame veelgi Tartu 
euroopaliku ülikoolilinna 
imid • it.

11. Loome igasse teadus
konda üliõpilaskogu!

Teaduskonna üliõpilaste mu
red tuleb koondada, et need siis 
paremini ülikooli j uhtstruktuu- 
rideni jõuaksid. Moodustame 
üliõpilaskogude esimeestest 
TÜÜE esimehe juures regulaar
selt koos käiva ümarlaua.

13. Tubli tudeng vajab tööd!
Koostöös karjääriteenistuse- 

ga soodustame tudengitel õppi
mise ajal osalise koormusega 
töö leidmist.

14. Tudengile oma interneti- 
portaal!

Uus ja rohkete võimalustega 
koduleht TÜ tudengitele. Tu
dengielu puudutavad infolin- 
gid ja uudised atraktiivses vor
mis kõigile kättesaadavaks.

15. “ Ei” õllega häälteostmi- 
sele!

Me ei osta õllega häälija luba
me, et valides meid, pääsevad

esindusse vaid ausad ning töö
kad noored.

Res Publica Juventus on tões
tanud end esinduse aktiivseima 
fraktsioonina, meil on parim 
meeskond ja kogenud liidrid. 
Me ei osta õllega hääli ning lu
bame, et esindusse pääsedes 
teeme koostööd vaid teiste mis- 
sioonitundeliste ja eetiliste jõu
dudega.

16. Toetame stipendiumi 
maksmist nii riigieelarvelis
tele kui riigieelarvevälistele 
üliõpilastele.

Ühed üliõpüased ei ole halve
mad kui teised. Stipendium on 
heade Õppetulemuste eest an
tav võimalus pühendada end 
rohkem õppimisele ja vähem 
igapäevamuredele. Seda või
malust väärivad kõik.

17. Leiame võimaluse luua 
kesklinnas üliõpilaste vaba
aja keskus.

Üliõpilaste vaba aja veetmise 
keskus oleks koht, kus nad 
saaksid korraldada soodsa hin
naga kultuuriüritusi ja niisama 
aega veeta.

kohad.

38. Allan Selirand, 39. Kristiina Omri, 40. Erki Mardo,
õigust sotsi ol filos

44. Liina Kaar, 
hambaarstitead

47. Kadri Ratas
sepp, majand

51 .Ilmar Kelder, 
ajalugu

45. Margus Mere, 
inglise fil

46. Tanel 
Vahopski, arstit

49. Merilyn Metsar, 50. Aive Villota, 
majand inglise fil

52. Katrin Siilak, 
kasvatustead

53. Janar Ehrstein, 
loodustead õp

54. Jane Idavain, 55. Marek Müht- 56. Ilona Oim, 
geogr berg, ajakirj ja PR klassiõpet

57. Maido Mõis, 
kehakult

58. Helen Reino, 
kehakult Luhaste, inglise fil

48. Kristiina Murre, 
hambaarstitead

41. Arsi Pavelts, 42. Kadri 43. Uljana Ivanova,
õigust Napritson, riigitead õigust

60. Alo Raun 61. Daniel Poslawski 62. Siim Ausmees 63. Hermo Adamson

64. Relika Alliksaar 66. Janno Jaek 67. Eva Kaarlõpp

72. Aigar Koov 73. Mihkel Kübar

76. Mark Metsla

74. Eveliis Kurs

78. Julia Petunova77. Anna-Liisa Peebo 79. Tuuli Ploom

87. Rene Leiner
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TNR Academia
TNR A cadem ia
Tudeng nagu Sinagi

28. ja 30. aprillil valime enda
le esinduse, mis peab meid 
esindama, meie huve kaits
ma ja soove täitma terve 
järgneva aasta. See on oluli
ne valik.

Üliõpilasesindus on oluline 
institutsioon ja seda mitte 
ainult üliõpilaste, vaid kogu üli
kooli jaoks. Kuid seda vaid ju
hul, kui esindus seda ise tahab 
ja suudab.

On laialt levinud arvamus, et 
esindusest ei sõltu midagi. Kah
juks on see tihti nii ka olnud. 
Kuid viimased kuud on näida
nud, et kui esindus ja tema ju
hid tahavad, ja mis olulisem, 
suudavad, siis võib ülikoolielu 
mõjutada ka kõrgeimal tasan
dil. Üliõpilasesindus oli ainuke 
institutsioon kogu ülikoolis, kes 
suutis rektori valimistel välja 
käia altematiivkandidaadi istu
vale rektorile. Üliõpilasesindus

saab, kui vaid tahab ja suudab 
kaasa rääkida ülikoolielu kor
raldamisel.

TNR Academia nimekiri kan
dideerib üliõpilasesinduse vali
mistel eesmärgiga muuta esin
dus suutlikuks ning anda talle 
tahe -  meie kandidaadid näe
vad ülikoolis probleeme ja kit
saskohti, mida on võimalik pa
randada.

Me ei salga, et meie seas on 
mõned Tartu Noorte Reformä- 
klubi liikmeid. Usume, et üliõpi
lasesindus ei ole koht, kus 
peaks teostama parteipoliitikat. 
TNR Academia nimekirjas on 
tudengeid peaaegu kõikidest 
teaduskondadest. Meil on tu
dengeid, kes õpivad esimesel, 
ja, kes õpivad neljandal kursu
sel. Meie seas on neid, kes käi
vad õppimise kõrval ka tööl, ja 
on ka neid, kes seda ei tee. Me 
oleme tavalised üliõpilased. Ja 
kuigi palju teeb meid üksteisest 
erinevaks, on siiski ka üks, mis 
meil on ühine -  need on maail

mavaade, ideed ja põhimõtted 
ning nägemus Tartu Ülikoolist 
kui tugevast euroopalikust tea
dus- ja hariduskeskusest. Just 
seepärast me esindusse kandi- 
deerimegi. Me oleme üliõpila
sed nagu Sinagi.

Järgnevalt esitamegi need 
seisukohad, ideed ja põhimõt
ted, mida endile oluliseks pea
me ning kutsume üles kõiki 
neid tudengeid, kes meie seisu
kohti samavõrd ka enda omaks 
peavad, TNR Academia poolt 
hääletama. Andes oma hääle 
meile, võid kindel olla, et see ei 
ole raisku läinud.

Eelolevatel valimistel on meie 
kolm peamist teesi:

HARIDUS KVALITEETSEKS, 
SOTSIAALPOLIITIKA TU

DENGINI,
ÜLIÕPILASESINDUS PRO

FESSIONAALSEMAKS.

Täispika programmi leiad 
meie koduleheküljelt
www.tnr.ee.

88. Madis Tõns
89. Madis Kauts
90. Marta Vasarik
91. Kunnar Karu
92. Martin Põld
93. Elve Mäerand
94. Kristel Terav
95. Kristjan Kõljalg
96. Taisi Oja

97. Andres Ostra
98. Tea Jänes
99. Oskar Kilk
100. Jonatan Vseviov
101. Karin Kivi
102. Kaarin Jõgi
103. Ivan Kuznetsov
104. Asar Jõgar
105. Triin Ailt

106. Sirle Luist
107. Helena Hinto
108. Annika Aart
109. Nele Varendi
110. Risto Kasepuu
111. Triin Raudoja
112. Kadri Kiilas
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Sotsialistid
Sotsialistid on nimekiri, mis 
seisab eelkõige selle eest, 
et üliõpilasesindus saaks 
üliõpilasekeskseks ning üli
õpilase eest aktiivselt ja pi
devalt võitlevaks organisat
siooniks, Tudengid kui sot
siaalne grupp vajab ruuporit 
üliõpilasesinduse näol.

Meie seisukohad:

Ühiselamu tudengite diskri
mineerimine peab lõppema

Üliõpilasesindus peab seisma 
tudengite õiguste eest ka Tartu 
linna ja vabariigi valitsusega su
heldes. Toimetulekutoetuste ja 
õppetoetuste eest tuleb võidel
da!

Esindus peab seisma selle 
eest, et tudeng ei maksa ühis
elamus elades tagasi mitte re
noveerimiseks võetud laenu, 
vaid tasub vastavalt tarbitud 
teenusele.

Ühiselamu peab olema ela
miskõlblik ja taskukohane.

Head õppetingimused on 
aluseks headele tulemuste
le

Õppejõud peavad olema 
suutelised lisaks erialastele 
teadmistele ka õppeainet huvi
tavalt edastama. Üliõpilasesin
dus peab korraldama üliõpilas
te arvamuse jõudmise ülikoolini 
ning võitlema selle eest, et sellel 
arvamusel oleks ka mõju õppe
jõudude valimisel.

Raamatukogu ja arvutiklas
sid peavad olema tudengitele 
ligipääsetavad, st nende lahti
olekuajad peavad olema koos
kõlas tudengite reaalse vajadu
sega. Eriti sessi ajal tuleb lahti
olekuaegu pikendada!

Esindusest aktiivne ja tõhus 
organisatsioon

Üliõpilasesinduse eelarve on 
pool miljonit krooni. Tänaseni ei 
ole üliõpilasi selle rahaga piisa
valt esindatud. Üliõpilasesindu
se liikmetele ei tohi maksta pal
ka. See töö peab olema tehtud 
aktiivselt ja tasuta.

Esinduse valimised peavad 
tulevikus saama teaduskonna- 
põhisteks, et tagada erinevate 
murede, probleemide esinda
tus asjaga otseselt kokkupuutu
vate üliõpilaste poolt. Üliõpilas
esinduse liige peab esindama

113. Laura Paide, 
filosoofia

114. Andres Arro, 
hambaarstit

115. Mari Bogatkin, 
ungari к ja kult

116. Gediminas 
Jürjo, geenitehnol

117. Evelyn Kald
oja, politoloogia

118. Sten Klaasen, 
politoloogia

119. Timo Kuller
kupp, õigust

120. Martin 
Martma, stomatol

121. Tarmo Mölder, 
bioloogia

122. Külvi Noor, 
avalik haldus

123. Katrin Peter
son, arstitead

124. Martin Raie, 
infotehnol

125. Jörgen Siil, 
õigust

126. Tiina Tirgo, 
ingl keele õp

127. Veronika Va- 
rep, ungari к ja kult

128. Elina Vasar, 
kirjandus

129. Rannar Vassil
jev, politoloogia

oma teaduskonna üliõpilasi, 
mitte (poliitilisi) organisatsioo
ne. Esitame eelnõu valimisees- 
kirja muutmiseks.

Tudeng pole puu
Üliõpilane ei ole puu, mis 

tolmleb ainult kevadel. Tuden
gist emadega võrdselt peavad 
garantiid laienema ka tudengist 
isadele. Lisaks peame oluliseks

ka turvaseksi propageerimist 
ning suguhaiguste leviku tõkes
tamist. Kondoomiaparaat igas
se õppehoonesse!

Ja vahest kõige olulisem. Tu
deng on noor inimene. Ttideng 
on lõbus inimene. Tudeng on 
tore inimene. Esindus peab 
seisma selle eest, et tudeng 
saaks olla, kes ta on.

SOTSI ja SEKSI!
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Uus Esindus
Nimekiri Uus Esindus sei
sab selle eest,

• et üliõpilasesindusest kaoks 
korruptsioon,

• et Tartu üliõpilased saaksid 
endale oma maja,

• et riik ja Tartu linn hakkaksid 
maksma ühiselamutes elava
tele õppuritele toimetuleku
toetust,

et käivituks õppetoetuste 
süsteem,
et akadeemilisel olevatel üli
õpilastel oleks haigekassa, 
et üliõpilastel oleks koht, 
kuhu oma laps õppetöö ajaks 
turvaliselt jätta, 
et jalgrattaid saaks turvaliselt 
õppehoonete juurde parkida, 
et esindus toetaks rahaliselt 
üliõpilaste häid projekte,

et välistudengid tahaksid siia 
Õppima tulla,
et Tartu tudengid saaksid pii
savalt infot välismaal õppimi
seks,
et kevadised loengud toimuk
sid vabas Õhus, 
et kõik õppematerjalid olek
sid internetis kättesaadavad, 
et ööraamatukogu oleks sessi 
ajal avatud ööpäev läbi.

135. Piret Sarv

142. Kaja Sõrg

138. Kristi Valkenklau

145. Maarja Koiga

139. Külliki Kübar
sepp

147. Raivo Kelp

140. Veiko Lukmann

148. Ivar Vahesalu

R A S S I S M I V A S T A N E  M I I T I N G

Seoses Amnesty Internationali Euroopa noorte kokkutulekuga Tartus leiab laupäeval, 26. aprillil 
kell 12 Lossi tn ja Ülikooli tn nurgal aset rassismivastane miiting.

Miitingu eesmärk on teavitada rahvast ja meediat sellest, et rassism kujutab endast tõsist 
probleemi nii siin kui mujal maailmas ning selleks, et see ei viiks tõsisemate konfliktideni tuleb, see 
tõrjuda juba eos.

Pärast miitingut kell 14.30-18 on Lossi tn 3 hoones Amnesty tegevust ja rassismi käsitlevad 
ingliskeelsed loengud. Lektorid on Peter Eide Norrast, Liisa Linna AI Eesti grupist ja Kaitseväe 
Ühendatud Õppeasutuste strateegia Õppetooli juhataja Ken Kalling.

131. Margus Tsahkna

136. Nele Valkenklau

132. Allan Adojaan

137. Kristjan Sander

143. Markus Leppoja

130. Matti Orav

134. Anneli Räst

133. Tuuli Semevsky

144. Kersti Kriisk 149. Martti Lutsar

http://www.tnr.ee
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Keskerakonna Noortekogu
Lubame ja teeme ära!

154. Allan Eesmaa, ingl 
filoloogia
155. Daniel Nüüd, majandus
teadus
156. Raul Rämson, kehaline 
kasvatus ja sport
157. Olga Kaplunova, arstitea
dus
158. Monika Pavljutšok, 
füsioteraapia
159. Ttmur Saihhov, ettevõtte- 
majandus
160. Andrei Mironov, ettevõt- 
temajandus
161. Inge Mesek, proviisori
õpe
162. Maris Mänd, inglise 
filoloogia
163. Rait Aviste, haridustea- 
dus
164. Katre Pelisaar, eesti ja 
soome-ugri keeleteadus
165. Martti Kass, riigiteadused
166. Kristo Piiroja, rahvama
jandus
167. Lauri Plato, õigusteadus

150. Henri
Laasner,
usuteadus

151. Tarmo
Lausing,
õigusteadus

152. Mark Sah- 
harnõijlikumis- 
ja sporditead

153. Janno 
Mäeotsa, geeni
tehnoloogia

168. Alari
Vainomees,
sotsioloogia

Keskerakonna Noortekogu 
võitleb selle eest, et Tartu 
Ülikooli ühiselamu hinnad 
kõrgemaks ei lähe!

Keskerakonna Noortekogu 
leiab, et ühiselamute rahasta
mise põhimõtted tuleb ümber 
vaadata ja üliõpilasele soodsa
mat hinnapoliitikat rakendada.

Keskerakonna Noortekogu 
toetab;
• teklite taaskasutusele võttu,
• projektikonkursi tarvis suu
remat rahade eraldamist,
• ööraamatukogu,

• valvega rattaparklaid,
• TÜ tudengitele oma ajalehe 
loomist,
• TÜ üliõpilastele portaali loo
mist (sarnaselt TTÜ tipikas.ee 
keskkonnale),
• üliõpilasühenduste ruumi- 
probleemi lahendamist (mille
ga oleme juba algust teinud),
• e-konspektide kättesaada
vaks muutmist läbi Õppeinfo- 
süsteemi,
• õppeinfosüsteem adekvaat
semaks.

Keskerakonna Noortekogu

taotleb riiklikul tasandil:
• tasuta kõrgharidust,
• toimetulekusüsteemi põhja
likku ülevaatamist,
• õppetoetuste süsteemi kiiret 
käivitamist, nii et see kõikide 
tudengiteni jõuaks.

KESKERAKONNA NOORTE
KOGU El POOLDA:
• ENSV aegse suunamissüs- 
teemi taaskehtestamist,
• riigieelarve kitsendamist ja 
kokkukuivatamist tudengite ar
velt,
• Tartu Ülikooli erastamist.

U U D I S

Esinduse üritused 
kevadpäevadel

Tartu Ülikooli Üliõpilas
esindus kutsub kõiki 
üheskoos tudengimelust 
osa saama, sest 29. april
list 3. maini toimuvad järje
kordsed Tartu tudengite 
kevadpäevad.

Esindus rikastab tudengi- 
päevade kava kolme ürituse
ga. Esiteks olete oodatud te
ravale valimisdebatile, tei
seks kultuurselt jooma ja kol
mandaks sporti tegema.

Kuna kevadpäevadega pea
aegu et samal ajal, 28.-30. 
aprillini, toimuvad ka TÜ Üli
õpilasesinduse uue koosseisu 
valimised, siis toimub 29. ap
rillil kell 18 leiab keemiarin
gis kandideerivate nimekirja
de esinumbrite vaheline de
batt teemal “Üliõpilasesinda- 
jad -  tegijad või muidusöö
jad?”

Põneva väitluse raames 
annavad tulevased esindajad 
aru kandideerimise motiivi
dest ja kindlasti jagatakse ka 
ohtrasti valimislubadusi pa
rema tudengi hüvede kaits
mise ja esindamise nimel!

Kolmapäeval, 30. aprillil kell 
16 toimub traditsiooniline 
veinijooks.

Start antakse Pirogovi plat
sil ja viieliikmeline segamees- 
kond peab läbima kiiruse 
peale neli kontrollpunkti. 
Igas punktis joob grupp ühe 
pudeli veini.

Kaks päeva hiljem, reedel 
kell 16 algab samuti Pirogovi 
platsil ISIC ratta orienteeru
mine, kus tudengid läbivad 
ISIC soodustusi jagavaid fir
masid ja vastavad temaatilis
tele küsimustele.
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Terve Mõistus
Nimekiri “Terve Mõistus” koon
dab enda alla erinevate teadus
kondade uute ideedega entu- 
siasdikke ja poliitiliselt sõltuma
tuid noori. Meie eemärk on eel
kõige tuua üliõpilasesindus tu
dengile lähemale ja otsuste vas
tuvõtmisel lähtuda üliõpilaste, 
mitte poliitikute huvidest!

Nimekiri loodi eri teaduskon
dade teotahteliste tudengite al
gatusel selleks, et tuua värskust 
esinduse tänastesse poliitilis
tesse mängudesse.

Kui Sa leiad, et meie ideed 
väärivad teostust, siis ära kõhk
le oma toetust andmast!

* Toome ülikooli tekli au sisse 
tagasi! Võimaldame tekli kõi
kidele tudengitele.

* Tudengite ühtsustunde suu
rendamiseks korraldame 
rohkem ühisüritusi erinevate 
teaduskondade vahel.

* Võitleme tudengisõbralike 
ühistranspordihindade keh
testamise eest.

* Tõhustame koostööd teadus
kondade nõukogude liikmete

ja üliõpilasesinduse vahel.
• Tõstatame õppejõudude 

loengupidamise koolituse kü
simuse vajalikkuse.

• Edendame koostööd karjää- 
rikeskusega.

Oma ideedes lähtume peaasja
likult poliitilisest vabadusest. 
Üliõpilasesindus ei ole loodud 
hüppelauaks suurde poliitikas
se, vaid eelkõige tudengite hu
vide esindamiseks ja kaitsmi
seks, Esinduse üks peamisi 
prioriteete on Tartu tudeng
konna meie-tunde suurenda
mine läbi ühiste ürituste, tehes 
seejuures koostööd kõikide Tar
tu kõrgkoolidega.

Üliõpilasesindus ei ole ainult 
ISIC kaardi väljastamiseks, vaid 
koht, kus iga tudeng leiab oma 
muredele lahenduse ja headele 
ideedele väljundi!

Eesti suurima ülikooli üliõpi- 
lasesindusena tõhustame koos
tööd Eesti Üliõpilaskondade Lii
duga, mille läbi leiame lahendu
si mastaapsematele tudengi- 
probleemidele.

Üheskoos Teiega pöörame 
suuremat tähelepanu välistu
dengitele, tõhustades esinduse 
integratsiooniprogramme,

Universitas Tartuensisele pu
hume tudengivaimu sisse läbi 
tudengi- ja üliõpilasesinduse 
elu kajastamise.

Tudengite murede paremaks 
mõistmiseks ja operatiivsemaks 
tegutsemiseks viime läbi laia
ulatusliku uurimuse ja  seame 
sisse ettepanekute ja murede 
postkasti õppehoonetesse.

Toetame tudengite eneseal
gatust läbi projektikonkursside 
ja  tõhustame koostööd teiste 
Tartu Ülikooli struktuuriüksus
tega, sh ka erinevate tudengi- 
organisatsioonidega.

Vali uued inimesed värskete 
ideedega!

Teeme ära!

175. Janek Ote 
181. Eero Pajula 
184. Kai-Karmen Koger 
187. Mae Parve
189. Marko Lepik
190. Märt Kunnus

169. Lauri Paeveer 170. Madis Tüür 171. Eron Sakur 172. Hannes Orgse

173. Kairi Saar 174. Andreas Sepp 176. Ott Pabbo 177. Liina Luka

178. Maarja Teder 179. Taavi Nuum 180. Mairi Jüriska 182. Teet Haak
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STUDENT
Meie oleme väga erineva pärit
olu ning kogemustega mittepo
liitiline üliõpilasgrupp, kuid 
meid ühendab huvi aktiivse üli
õpilaselu vastu. Samuti see, 
milline see peaks olema ning 
millega peaks tegelema üliõpi
lasesindus (ka eelnevale esin
duses saadud töökogemustele 
toetudes).

Meie peamised vaatepunk
tid:
• Ülikool peaks olema üliõpilas

te jaoks ning üliõpilasesindus 
esindama TUDENGEID, mit
te aga poliitilisi organisatsioo
ne, nagu on olnud viimaste 
aastate trend.

* Üliõpilase minimaalvajadu- 
sed peaksid olema õppeaja 
jooksul garanteeritud ka ilma

tööl käimata. Seisame tagas
tamatu õppetoetuse eest. 
Üliõpilastele oleks vaja 
kasutajasõbralikku TÜ 
infoweebi, mis sisaldaks üli
õpilaselu kajastavat infot, 
mitte ainult TÜ administra
tiivsete struktuuride oma. 
Üliõpilassööklad on olnud 
unistuseks juba kaua aega -  
meie idee oleks läbi rääkida 
toitlustuskohtadega, lisa
maks menüüdesse tudengi
sõbralike hindadega roogi. 
Üliõpüasleht VÕIB saada mit
mekeelseks, kui oleks rahas
tus. Meie projektide kirjuta
mise kogemuste ja Teie init
siatiivi ning toetusega võiks 
see muutuda reaalsuseks. 
Üliõpilasesindus peaks sisal
dama erinevate teaduskon-

193. Julia Boman

dade esindajaid.
• Esinduse valimised teadus- 

konnapõhisteksü!
• Ülikooli hooned peavad ole

ma juurdepääsetavad kõigi
le: ka ratastoolis üliõpilane on 
üliõpilane.

• Rohkem koostööd eri rahvus
test ja keeleruumidest pärit 
tudengite vahel.

• KOOS OLEME JÕUD, sel ajal 
kui üksi olles vaid inimesed.

TUDENGID! ÄRGE MÜÜGE 
OMA HÄÄLI MAHA!!! Teie 
hääled on rohkemat väärt kui 
paar õllepudelit. Hääletades 
nüüd, valite inimesi, kes terve 
aasta jooksul peavad esindama 
Teie vaateid ja soove.

MÕELGE KAKS KORDA, 
ENNE KUI VALIKU TEETE!

192. Jana Steinberga 
194. Lauri Lõhmus 
196. Alina Klunduk 
203. Anna

202. Oudekki Loone 204. Andrei Mihhailov Manajenkova

V A L I M A !

TU Üliõpilasesinduse valimised 
toimuvad 28.-30. aprillini 

raamatukogus, Oeconomicumis, 
Biomeedikumis ja peahoones.183. Kristina Lõuk 185. Priit Adler 186. Mart Lätte 188. Mihkel Laan

199. Dmitri Baženov

191. Marianna 
Drozdova

198. Kirill Frolov

195. Aleksandr 
Aidarov

200. Larissa 
Manajenkova

197. Maria 
Trahhatsjova

201. Kristjan Luha
mets
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Amerikanistid kogunevad Tartus
Põhja-Ameerika Uuringute Keskus on tegutsenud 10 aastat
P ro f K ris ta  V oge lbe rg
Põhja-Ameerika Uuringute 
Keskuse president

Meie 10. aastapäeva tähis
tava keskuse 6. rahvusva
helise konverentsi avaple- 
naaristungile kutsusime 
esinema Riigikogu kaitse
komisjoni esimehe Sven 
Mikseri.

Tudengid küsivad inglise filo
loogia õppetoolist (mis on üht
lasi koduks Põhja-Ameerika 
Uuringute Balti Keskusele) tih
ti, kas on mõtet valida kõrvaleri- 
alaks/valikmooduliks amerika- 
nistikat.

Viimasel ajal olen soovitanud 
kolleegidel vastata: selleks et 
saada kaitseministriks. Sven 
Mikserile on oponendid vahel 
ette heitnud tema filoloogihari
duse Hiljutine kaitseminister 
lõpetas tõepoolest inglise filo
loogia. Kuid ta lõpetas kõrval
erialana just nimelt amerikanis- 
tika, millest on ehk veel rohkem 
kasu olnud. Mikser on esinenud 
meie keskuse rahvusvahelistel 
konverentsidel 1995. aastast, 
esimest korda tudengite pa
neelis, hiljem keskuse liikmena.

Märksõna on dialoogilisus

Mikseri ettekanne “Isolatsio- 
nism või unilateralism: miks 
Eesti soovib Ameerikat Euroo
passe” selgitab Eesti valitsuse 
vaatenurgast, miks postkom
munistlik Uus Euroopa toetab 
USAd ja miks Uue Euroopa 
maad kardavad USA väljatõm- 
bumist Euroopast. Paljud üli
õpilased ja ka keskuse liikmed 
on juba väitnud, et nemad oota
vad seda selgitust pikisilmi, 
seda enam, et kõneleja on luba
nud vaagida ka USA uni- 
lateralismi eeliseid Prantsus
maa ja Saksamaa pakutava 
multilateralistliku maailmakor
ralduse ees.

Ettekandele eelnevad USA ja 
Kanada suursaadikute sõnavõ-

“28. ja  29. aprillil toimuv konverents tõotab tulla diskussioonirohke, ’ 
Vogelberg. Vasakul lektor Raili Põldsaar.

ütles prof Krista
VARJE SOOTAK

tud, millele järgneb diskus
sioon.

Diskussioon ja dialoogilisus 
töötavadki kujuneda konve
rentsi märksõnadeks. Konve
rentsi teemat “Põhja-Ameerika 
transkulturaalses perspektii
vis” mõistetakse transkultu- 
raalsust mitte kitsalt amerika- 
nistikasisese terminina, vaid 
kõige laiemas mõttes.

Puutepunktid

Mõtisklusi septembrijärgsest 
Ameerikast esitavad mitu esi
nejat USAst, kelle vaadete eri
nevus peegeldab praegu sellel 
maal toimuvaid vaidlusi. Kõne 
all on ka tundlikke sotsiaalseid 
teemasid multinatsionaalsete 
korporatsioonide propageerita
vatest väärtustest multikultu- 
ralismi võimaluste ja ohtudeni. 
Samas leidub ka hulgaliselt kä
sitlusi, valdavalt kirjandustea
duslikke, kus inimese rikastavat 
või traumaatilist kogemust lii

kumisel kultuurist kultuuri mõ- 
testatakse rahulikumas tonaal
suses.

Kõigi ettekannete vahel on ka 
puutepunkte. Puutepunktid 
olid eelmise konverentsi tee
maks, kus Helsingi Ülikooli 
amerikanistikaprofessor Mark- 
ku Henriksson märkis, et “mi
dagi peab olema Tartu õhus, et 
siinsetel konverentsidel inime
sed üksteist kuulavad’.

Tähelepanek on seda märki
misväärseni, et esinejate puu
dust Tartu amerikanistika- 
konverentsid ei tunne. Seegi 
kord tuleb üksteist kuulama ligi 
30 kolleegi Jaapanist USAni, li
saks arvukalt esinejaid Eestist.

10 aastat keskust

Diskussioon ja dialoogilisus on 
olnud ka keskuse enese juht
mõtted kümne aasta jooksul, 
avamistseremooniast alates, 
kus neidsamu põhimõtteid kui 
ameerikalike väärtuste aluseid

rõhutas nüüdseks legendaarne 
USA saadik Eestis, traagiliselt 
hukkunud Robert Frasure.

Frasure sõnade õigsust on 
kinnitanud asjaolu, et kõigi te
gevusaastate jooksul on keskust 
väga oluliselt toetanud USA 
saatkond ja Riigidepartemang, 
kellelt oleme saanud suurejoo
nelise granti ka konverentsi 
korraldamiseks.

See, kui oluliseks me peame 
dialoogilisust, väljendub juba 
üksnes visaduses, millega ole
me suutnud koos hoida USA ja 
Kanada uuringud: Euroopas on 
tavaks, et amerikanistid (resp 
usaistid) ja kanadanistid ajavad 
oma asju omaette ja koonduvad 
eri organisatsioonidesse. Kana
da osatähtsus on konverentsist 
konverentsi tõusnud. Seekord 
on Kanadale pühendatud kaks 
plenaarettekannet ja eraldi is
tung.

Niisiis, oma 10. eluaastal jät
kab Põhja-Ameerika Uuringute

Keskuse 
väljaanded
Põhja-Ameerika ja Briti 
Uuringute keskuste korralda
tud iga-aastastest konverent
sidest on välja kasvanud TÜ 
kultuuriuuringute seeria, 
mille neljandat, Põhja-Amee- 
rikale pühendatud väljaan
net Points o f Convergence 
konverentsil esitleme. 
Väljaanne sisaldab olulist sõ
numit kandvaid artikleid nii 
amerikanistika juhtkujudelt 
(prof Markku Henrikksonilt, 
ajakirja American Studies 
International peatoimetajalt 
Bernard Mergenilt) kui ka 
põnevaid käsitlusi noorema
telt uurijatelt ning esindab 
distsipliine kirjandusteadu
sest, kultuurantropoloogiast 
ja ajaloost lingvistikani. Mis 
veel olulisem, eri distsipliini
de loovat ühendust ühe ja 
sama küsimuse uurimisel. 
Vägagi korraliku akadeemili
se tasemega liitub teemade 
kontroversiaalsus. Kogumi
kes kirjutatakse ka sellest, 
millest Eesti avalik diskursus 
kaldub vaikima. Kõigile aka
deemilistele inimestele võiks 
näiteks soovitada Uus-Mere- 
maa Canterbury Ülikooli pro
fessori Maureen Montgo- 
mery süvakäsitlust üleilmset 
ülikoolide korporatiseeru- 
mist ning sellega seonduvat 
humanitaarteaduste kängu- 
mist saatvast hingeülenda- 
vast retoorikast.

Krista Vogelberg

Keskus tõusvas joones erksa 
vaimuelu keskusena, ühena 
neist “kriitilistest ruumidest” 
akadeemias, milleta universitas 
kaotaks mõtte. See on meie 
jaoks olulisim, kuigi ei tuleks 
üllatusena ka see, kui mõnest 
meie kasvandikust president 
saaks.

Lossi tänava õppehoones asub Leedu Vabariigi aukonsulaat
Varje  S ootak

Kolmapäeval avati Lossi tä
nava õppehoones Leedu au
konsulaat ja prof Birute 
Klaasile anti Leedu aukon
suli tiitel.

Veidi pärast kella kuut õhtul 
saabusid üritusele Leedu Vaba
riigi president Rolandas Paksas, 
Leedu Vabariigi suursaadik Ees
tis Antanas Vinkus, Eesti Vaba
riigi suursaadik Leedus Rein 
Oidekivi jt. Õppehoone Ülikooli 
tänava poolsel seinal avati Lee
du vapikilp, lehvisid mõlema 
riigi lipud.

Filosoofiateaduskonna deka
naadis luges Leedu suursaadik 
Eestis Antanas Vinkus ette au- 
tiitli tunnistuse teksti ning an
dis selle pidulikult värskele au
konsulile.

UT küsimusele, kas aukonsuli 
tiitli andmine tartlannale, ülla
tab teda, vastas Leedu presi
dent Rolandas Paksas, et sugugi 
mitte. “Eesti ja Leedu vahel on 
olnud head koostöösidemed,

kuid neid on vaja veelgi süven
dada. Täna kõnelesime sellest 
ka Tallinnas Eesti presidendi 
Arnold Rüütliga,” ütles presi
dent Paksas.

Ta lisas, et peab väga oluli

seks ka Eesti, Läti ja Leedu suu
remat koostööd Euroopa Liidu 
ja NATO suunas.

Eesti Vabariigi suursaadik 
Leedus Rein Oidekivi on TÜ 
eesti filoloogia osakonna vilist-

Eesti Vabariigi suursaadik 
Leedus Rein Oidekivi.

Leedu Vabariigi suursaa
dik Eestis Antanas Vinkus 
prof Birute Klaasi aukon
suli tunnistust lugemas.

2 X VARJE SOOTAK

lane. “Birute Klaasi teadsin juba 
siis, kui ta hakkas õpetama eesti 
keelt teistest rahvustest tuden
gitele,” ütles Oidekivi. “Tartus 
aukonsulaadi avamine on suur 
samm edasi Eesti ja Leedu su

hete arendamisel. Andsin värs
kele aukonsulile üle väikese 
töökava, mida hakkame sügisel 
arutama.” Oidekivi hämmastas, 
et Tartus pole balti keelte uuri
mise keskust. “Haridus- ja kul
tuuriministeeriumi kaudu õpe
tab üks inimene Leedus eesti 
keelt, huvilisi tudengeid lei
dub,” rääkis suursaadik 
Oidekivi.

Eile külastasid Eesti, Leedu ja 
Läti presidendid ülikooli. Nad 
tegid sissekande ülikooli auraa
matusse ja kohtusid nõukogu 
saalis TÜ juhtkonna ning siin 
õppivate Leedu ja Läti üliõpilas
tega.

Tartus on nüüd teadaolevalt 
neli aukonsulit. TÜ prof Ago 
Künnap on Ungari aukonsul 
Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, 
Põlva ja Võru maakonnas. Kaua 
aega TÜ raamatukogus tööta
nud ja jätkuvalt hispaania keelt 
õpetav Ricardo E. Mateo 
Durand on Peruu aukonsul 
ning Gunnar Kraft on Costa 
Rica aukonsul.

T A N A  L E H E S

Lisalehed:

Uliõpilasvalimised
4 LK

Kevadpäevad
2 LK

Eestlased õpi
vad Konstanzis
LK 3

Rahvusvaheliste 
suhete ring 40
LK 2

Graafikanäitus
LK2

U U D I S E D

TÜ nõukogus
30. aprillil toimuva TÜ nõukogu 
istungi päevakorras on OÜ Tar
tu Tehnoloogiapargi osakapitali 
suurendamine, õppekorral
duseeskirja vastuvõtmine, vas
tuvõtueeskirja täiendamine, 
ülikooli põhikirja muutmine 
seoses nõukogu koosseisu vä
hendamisega, ülikooli osalemi
ne sihtasutuse AHHAA asuta
misel, siselaenu eeskiri jt küsi
mused.

Kavas on kinnitada ka kultuu
riväärtuste säüitamise magistri- 
õppekava.

Tartu Ülikool 
Coimbra Grupi 
üldkogul
23.- 27. aprülini viibivad rektor 
Jaak Aaviksoo ja rahvusvaheli
se koostöö juht Sirje Üprus Tar
tu Ülikooli esindajatena 
Granadas Coimbra Grupi selle
aastasel üldkogul.

Tartu Ülikool arvati selle pi
kaajaliste traditsioonidega tea- 
dusülikoole ühendava võrgusti
ku liikmeks käesoleva aasta al
gul, ametlik liikmeks vastuvõt
mine leiabki aset üldkogul.

Coimbra Gruppi kuulub 35 
autoriteetset Euroopa ülikooli, 
sealhulgas Cambridge, Oxford, 
Lyon jt.

Rektori sõnul võimaldab sel
lesse gruppi kuulumine Tartu 
Ülikoolil osa võtta ka kõrgetase- 
melistest teadus- ja hariduspo
liitika aruteludest ning tegevus
suundade väljatöötamisest.

Usuteaduskonna 
sümpoosion
28.-30. aprillini toimub usutea
duskonnas viies rahvusvaheli
ne sümpoosion “History o f 
natural Science: section: history 
of medicine” .

Osalevad teadlased Eestist, 
Soomest, Saksamaalt ja Vene
maalt.

Ürituse korraldavad Lähis- 
Ida vanade keelte ja kultuuride 
seminar ja Eesti Assüroloogia 
Selts.

Sümpoosion toimub TÜ pea
hoone auditooriumis 227.

Info: prof Thomas Kämme- 
rer, tel 051 18151.

UT I L M U M I S E S T
UT ei ilmu reedel, 2. mail. 
Järgmist ajalehte saab luge
da reedel, 9. mail.

UT toimetus
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Miks infosüsteemides 
on aegunud andmeid?

“Praegu välispoliitikat õpitakse ja  õpetatakse, omal ajal oli selleks üks väheseid kohti 
rahvusvaheliste suhete ring,” ütles ringi vilistlaskogu liige Rein Toomla (paremal). 
Vasakul ringi liige Karmo Tüür. v a r je  s o o t a k

Rahvusvaheliste 
suhete ring saab 40

Tudengite veepalli- 
matšil ka soomlased

U U D I S E D

DNA 50. aasta
päeva konverents
25. aprillil kell 10.30 algab Va
nemuise 46 ringauditooriumis 
DNA struktuuri 50. aastapäe
vale, 20. sajandi loodusteaduse 
ühele tähtsamale sündmusele 
pühendatud konverents.

Konverentsi avab akad Ri
chard Villems. Ivar Puura ette
kande teema on “Elu mõtte ot
sijad: 50 aastat DNA struktuuri 
ja selle tekke seltsis’”, Mart Us
tav räägib DNA vaktsiinide 
konstrueerimisest, Toomas Ki
visild arheogeneetikast. Ain 
Heinaru küsib oma ettekandes, 
kas me peame kartma oma gee
ne, Jaanus Remme tutvustab 
DNA ja geeni struktuuri ja Jaak 
Vilo teema on “Oleme sekve- 
neeritud! Ja mis siis?”,. Konve
rentsi viimane ettekanne on 
Mart Ustavilt “Cold Spring 
Harbor Laboratory”.

25. aprillil 50 aastat tagasi 
ilmus ajakirjas Nature maail
makuulus James Watsoni ja 
Francis Cricki artikkel DNA 
struktuurist, mis sai aluseks pä
rilikkuse biokeemilise mehha
nismi selgitamisele.

Eetikakeskus 
tutvustas 
geenipankade 
teadusprojekti
Teisipäeval tutvustas TÜ eetika
keskuse uurimisrühm Tallinnas 
pressikonverentsil rahvusva
helist projekti ELSAGEN.

Projekti sihtmärgiks on gee
nipankade eetiliste, juriidiliste 
ja sotsiaalsete aspektide uuri
mine.

ELSAGEN kutsub ka kaasa 
mõtlema, missugused võivad 
olla tagajärjed, kui geeni- ja ter
viseandmeid hakatakse hoid
ma suurtes andmepankades.

Projekti raames tehakse 
koostööd Islandi, Inglismaa ja 
Rootsi teadlastega. Projekti 
Eesti koordinaator on eetika
keskuse juhataja ja praktilise fi
losoofia prof Margit Sutrop.

ELSAGENis osaleb eetikakes
kus 2002. aasta jaanuarist. 
Uuringut rahastab Euroopa Lii
du 5. raamprogramm.

Laenutuste TOP 5 
TÜ Raamatukogus
Eelmise aasta laenutusstatisti- 
ka põhjal koostati raamatukogu 
laenutuste TOP 5, kuhu kuulu
vad raamatukogust kõige enam 
laenu tatavad raamatud.

Nimekirja eesotsas on TÜ 
üldpedagoogika õppetooli prof 
Edgar Krull, kelle “Pedagoogili
se psühholoogia käsiraamatut” 
oli möödunud aastal laenuta
tud 295 korda.

Järgnesid W  Nienstedti, O. 
Hännineni, A. Arstila, S.-E. 
BjÖrkqvisti “Inimese füsioloogia 
ja anatoomia”, E. Annuse, L. 
Epneri, A. Järve “Eesti kirjan
duslugu”, Beth B. Hessi “Sotsio
loogiaga Tiiu Paasi “Sissejuha
tus ökonomeetriasse” .

TÜst sulgpalli- 
meistrid
Möödunud laupäeval peetud 
Eesti üliõpilaste 10. sulgpalli 
meistrivõistlustel võitsid üksik
mängus TÜ tudengid Heiki 
Sorge ja Piret Hamer.

“Naiste finaal oli nii taseme 
kui koosseisu poolest võrdne 
Eesti meistrivõistlustega. Mees
test ei ole kõik paremad veel 
üliõpilasikka jõudnud,” kom
menteeris kauaaegne sulgpalli 
eestvedaja Helmut Valgmaa.

Turniiril osalesid viie kõrg
kooli tudengid, kes kõik kuulu
sid Eesti edetabelisse.

Karm o T üür
RSRi liige

Oma neljakümnendat aasta
päeva tähistab üks tõsiselt 
omanäoline üliõpilasorgani
satsioon -  rahvusvaheliste 
suhete ring.

Miks ta nii omanäoline on? 
Aga sel lihtsal põhjusel, et suur 
osa praegu tegutsevatest tu- 
dengiühendustest peab oma 
asutamisajaks juba 19. sajandi 
lõppu. Nende kõrval eksisteerib 
rida algatusi, millele pandi al
gus kümmekond aastat tagasi, 
taasiseseisvumise järgses tuhi
nas.

Rahvusvaheliste suhete ring 
aga asutati 1963. aastal ning 
erandlikult (võrreldes enamiku 
toonaste algatustega) tegutseb 
edasi tänapäevalgi. Loomulikult 
on ka selle organisatsiooni tege
mistes olnud mõõnaperioode, 
kuid viimase paari aasta jooksul 
on tõsiselt hoogu kogutud ja 
nüüd toimuvad RSRi korralda
tud avalikud üritused üpriski 
sageli, siseringi ettevõtmistest 
rääkimata.

Asutamise aegu oli RSR üks 
väga vähestest kohtadest (kui 
mitte ainuke), mille raames 
pääses legaalselt ligi välispoliiti
lise infole. Muidugi mitte kõige
le ja mitte vabalt, kuid toonases 
Õhustikus oli see vähenegi kui 
sõõm pisut värskemat õhku. Kui 
siia juurde lisada mitte-nii-le- 
gaalselt hangitud lisateave 
(kõikvõimalikud “hääled”), siis 
said rahvusvaheliste suhete 
huvilised kätte piisavalt mater-

22. aprillil oli ülikoolis rah
vusvahelise sekretäride 
päeva puhul konverents 
“Sekretäril tasub teada” , 
kus tublimatele anti üle ka 
rektori tänukirjad.

Hoolika ja kohusetundliku 
töö eest pälvisid rektori tänu 
arstiteaduskonna dekanaadi 
sekretär Sirje Jeeret, naisteklii
niku sekretär Maie Piiroja, ger- 
maani-romaani filoloogia osa
konna koordinaator Milvi 
Kaber, filosoofiateaduskonna 
dekanaadi sekretär-nõustaja 
Katriin Kaljovee, molekulaar-ja

jale, et siseringi aruteludes 
arendada kriitilist diskussiooni.

Laiema avalikkuse jaoks kor
raldati aga üritusi, kus (tihti läbi 
tugeva huumori- ja satiiripris- 
ma) räägiti paratamatult tun
duvalt lojaalsemat juttu. RSRi 
aktiivsemad liikmed olid kaasa
tud ka laiemasse, toona nii po
pulaarsesse “rahvavalgustus
likku tegevusse” ehk siis pida
sid ühingu “Teadus” lektoritena 
loenguid rahvusvahelisest olu
korrast.

Uued tegevusvormid

Tänapäeval on muutunud nii 
olustik kui ka sellest paratama
tult tegevusvormid. Info küllus
likkuse ja suhteliselt vaba juur
depääsu tingimustes ei ole 
RSRi tegevuse sisuks enam 
muidugi mitte lihtsalt teabe 
hankimine, kuivõrd selle mõ
testamine. Siseringi üritustel 
toimuvad nii ringi liikmete kui 
ka välisekspertide ettekanded 
ning välispoliitilised arutelud.

Laiema auditooriumi jaoks 
korraldatakse avalikke debatte 
rahvusvaheliste suhete ning 
välispoliitika teemadel. Nii näi
teks on sel Õppeaastal suuri
maks publikumagnetiks olnud 
valimiseelne debatt välisminist
ri kandidaatide vahel. Tavapä
raselt poliitiliselt passiivseks 
peetud tudengkond ummistas 
ülikooli raamatukogu suure 
saali servast servani. Viimastest 
üritustest tasub vahest mainida 
Venemaa Föderatsiooni suur
saadiku Konstantin Provalovi 
esinemist ning lehe ilmumise

rakubioloogia instituudi vastu
tav sekretär Tiiu Rootslane, 
zooloogia ja hüdrobioloogia ins
tituudi vanemmetoodik Janika 
Ruusmaa, keskkonnafüüsika 
instituudi vanemlaborant Alek
sandra Linnas, füüsikalise kee
mia instituudi vastutav sekre
tär Imbi Rauk, rahvamajanduse 
instituudi majandusteooria õp
petooli sekretär lvi Kase, Pärnu 
kolledži direktori vastutav sek
retär Külli Agafonov, rektori 
vastutav sekretär Leelo Kriisa ja 
personaliosakonna sekretär 
Sirli Urbas (pildil).

RSRi ON J U H T I N U D  
JA J U H E N D A N U D

Ringi presidente: Hardo 
Aasmäe, Toomas Alatalu, 
Jaak Kaarma, Viktor Kaasik, 
Tõnu Kõrda, Tõnu Laak, 
Veiko Lõhmus, Toomas 
Leito, Alar Maarend, Raul 
Mälk, Heiko Pääbo, Rein 
Ruutsoo, Jaan Sootak,
Taavi Toom, Rein Toomla, 
Ain Tähiste, Tõnis Varjas, 
Kalev Vilgats, Mati Uesson 
jt-

Ringi juhendajaid: Kaido 
Jaanson, Eero Loone, Rein 
Toomla jt.

ajaks juba toimunud debatti 
“Eesti välispoliitika: ideaal vs 
tegelikkus”.

Rahvusvaheliste suhete ringi 
neljakümnenda aastapäeva tä
histamiseks avaldatakse RSRi 
vilistlaste mälestuste kogumik. 
Need on tõeliselt värvikad kil
lud ülikooli ja üliõpilasorgani
satsioonide ajaloost.

Seoses sellega soovime edas
tada üleskutse: kui kellelegi on 
käes RSRi ajalooga seotud ma
terjale (eriti tänulikud oleksime 
fotode eest), siis võtke meiega 
ühendust kas läbi politoloogia 
osakonna, mille juures RSR 
täna tegutseb, või meilitsi 
politoloogia@ut.ee.

Aastapäeva tähistatakse 
meeleoluka koosviibimisega 30. 
aprillil RSRi omaaegses koos- 
käimiskohas -  ülikooli vanas 
kohvikus. RSRi vilistlased, võt
ke ühendust!

Vastab infotehnoloogia osa
konna juhataja Andres Salu.

Süsteeme on ülikoolis piisa
valt, aga nad ei ole kohati kasu
tatavad, kuna osa andmeid on 
kas sisse viimata või vanane
nud. See ei ole mitte niivõrd 
süsteemide viga, vaid töökor
ralduse küsimus. Samas mõju
tab andmete puudumine või 
vananemine väga oluliselt süs
teemide usaldusväärsust ja 
kvaliteeti. Vajalik oleks selline 
töökorraldus, mis tagaks and
mete jõudmise infosüsteemi
desse võimalikult operatiivselt 
ja et andmete muutumine ka
jastuks kiiresti ka infosüsteemi
des.

Olukorra parandamiseks on 
alustatud ülikoolis infosüstee
midega seonduvate tööprotses
side kirjeldamist, mille tulemu
sena peaksime kätte saama 
aruande, kust oleks selgelt

2. mail Aura Keskuses to i
muval tudengite esimesel 
veepalli kohtumisel osale
vad ka soomlased.

TÜ võistkonna treeneri 
Niklas Winther-Jenseni sõnul 
tulevad Helsingi veepallurid 
tema võistkonnale kaasa elama 
ja koos Eesti parimatega näita
ma publikule, kuidas profid 
veepalli mängivad.

“Kui TÜ-TPÜ kohtumine 
edukaks kujuneb, on loodud 
hea alus veepalli kui spordiala 
laiemaks harrastamiseks,” ütles 
Eesti Akadeemilise Spordiliidu 
(EASL) arendusjuht Tiina 
Beljaeva.

Beljaeva sõnul on Aura Kes
kus avaldanud huvi veepalli 
treeningrühma avamisest ning

M are lle  Lepp ik

Teisipäeval lülitati tööle aula 
automaatne kliimaseade, 
mis välistab lõpuaktustel 
ülerahvastatud ruumis õhu
puuduse.

Kliimaseade asub peahoone 
pööningul, kuid Õhku jahendab 
see üle aula. Endist jahutus- 
seadmeta olukorda hindas üli
kooli peainsener Nigul Liivamä
gi tervisele ohtlikuks. “Kõige 
hullem oli lõpuaktustel, kui alati 
oli suur õhupuudus. Ruumis sai 
olla vaid avatud akendega.”

Liivamäe sõnul sai esimene 
kiri kliimaseade paigaldamise 
asjus kirjutatud 15 aastat taga
si, millele järgnesid korduvad

näha, kes milliste andmehulka- 
de eest vastutama hakkab ja kes 
mida tegema peab. Vastavaid 
tulemusi on ajakava kohaselt 
plaanis esitleda ülikooli valitsu
se 17. juuni istungil.

Korrektsema töökorralduse 
juurutamine võimaldab lihtsa
malt üle minna ka süsteemide 
ristkasutusele, mis oleks pea
mine süsteemide arendustege
vus lähemal kahel aastal. Prae
gu ei ole plaanis süsteemide 
hulka enam laiendada (olulise
mad valdkonnad on lihtsalt 
kaetud), vaid peatähelepanu 
pööratakse süsteemide kvali
teedile -  paremad ja uuemad 
rakendused, mugavamad ka
sutajaliidesed ning süsteemide 
ristakasutus, et vähendada 
dubleerimist. Uute süsteemide 
kontekstis saab seega rääkida 
vaid olemasolevate asendami
sest ja/või täiustamisest.

EASL peab reaalseks veepalli 
kohtumist laiendada vähemalt' 
3-4 ülikooli vahel.

Veepall on populaarne spor
diala Põhjamaades ning kavas 
ka universiaadidel.

“Treeningutel osalejad tea
vad, et veepalli harrastamine 
annab suurepärase koormuse 
ning mängulisuse ja põnevuse 
tõttu märkad alles pärast män
gu, kui väsinud tegelikult oled,” 
kinnitas Beljaeva.

Veepallimatš toimub 2. mail 
kell 12 Tartus Aura Keskuses. 
Aura Keskuse rõdule on sisse
pääs tasuta. Tudengitele bassei- 
nipääse 25 kr. Interneti
aadressil www.easl.ee saab 
hääletada, kumb võistkond teie 
arvates võidab.

nõudmised raha eraldamiseks. 
“Hoidsime kokku ka kütte ja 
elektri arvelt,” lisas Liivamägi. 
Kliimaseade maksumus oli um
bes 1,2 miljonit.

Kuna seade jahutab Õhku, siis 
sooja ilmaga aula aknaid avada 
pole enam soovitav. “Kui parke
til on mustad jäljed, puhasta
takse põrandaid tärpentiniga,” 
muretses halva lõhna pärast 
aula perenaine Marta Pihla
mäe. “Kliimaseade ventileerib 
tärpentini haisu ldiremini välja, 
kui akende kaudu läheks,” kin
nitasid Pihlamäele seadme pai
galdanud töömehed.

Liivamägi sõnul seadme töö- 
mürin pööningust kaugemale ei 
jõua ja aula akustika ei halvene.

Sekretäre tunnustati tänukirjaga

Aula uue kliimaseadme üle tunnevad rõõmu ülikooli 
ehitusteenistuse juhataja Ahto Põldes ja  peainsener 
Nigul Liivamägi. v a r je  s o o t a k

Aula sai kliimaseade

mailto:politoloogia@ut.ee
http://www.easl.ee
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Konstanzis maailmakodanikuks
A ija  Sakova
TÜ vahetusüliõpilane

Hea tasemega Konstanzi 
Ülikoolis võib peale väga hu
vitavate loengute ja semina
ride kuulamise sinust ka 
maailmakodanik ja veendu
nud eestlane saada.

Konstanz on Tartust veidi 
väiksem Saksa linnake Euroopa 
südames Bodensee järve kaldal 
Dveitsi piiri ääres, II maailma
sõjas puutumata jäänud linnas 
elab ligi 80 000 inimest. 1966 
asutatud ülikoolis õpib um 
8000 tudengit, sh kuni 1000 
välistudengit. Nende tuhande 
välistudengi hulgas täiendab 
end igal aastal vähemalt 15 
eestlast -  siin on filosoofid, sot
sioloogid, psühholoogid, ger
manistid, majandus- ja õigus
teadlased.

Kindlasti meelitab Konstanz 
oma geograafilise asendiga. Te
gelik põhjus on aga siiski ülikool 
ise oma palju kiidetud raamatu
kogu ning asjaoluga, et 
Konstanzi Ülikool on TÜ part- 
nerülikool. Ülikooli juures te
gutsev Herbert-Quandti fond 
annab mõnelegi tublile TÜ tu
dengile võimaluse end 
Konstanzis täiendada.

Mind tõi Konstanzi DAADi 
stipendium. Konstanzis olles 
rõõmustasin väga, kui ülikooli 
peal mõnd eestlast kohtasin. 
Väga meeldivaks pidepunktiks 
said ning jäid igareedesed eest
laste lõunad ülikooli sööklas.

Modernne ülikool

Konstanzi Ülikooli hoone on 
väga funktsionaalne ehitis ja 
võib esmapilgul oma modern
susega Tartu sammastega aima 

teriga harjunud inimese 
lausa ära ehmatada. Hoonete
kompleks, mis hõlmab ligi 
90 000 m2, on valminud 
70ndate alguses kohale, kus 
laius aas. Praegugi ümbritsevad 
ülikooli meeldivad niidud, kus 
aeg-ajalt võib näha ka ca 500- 
liikmelist lambakaija. Eri eriala
de hooned on tähistatud tähte
dega A-st V-ni ning kõik omava
hel ühendatud.

Ülikool asub ka muidu kesk-

Eestlus versus 
multikultuursus

Ülikooli minnakse seega hea 
heelega, olgu siis hommikul 
loengusse või seminari, päeval 
lõunat või ka õhtust sööma, fil
mi vaatama või õhtul e-meile 
lugema ja kodustega ,,tšättima“. 
Ühiselamud, kuhu on majuta
tud põhiline osa välistuden-

2003/2004. õ-a lühistipendiu- 
midele (1 nädal kuni 1 kuu) 
võivad kandideerida kõigi eri
alade teadlased ja õppejõud. 
Stipendium on 1000-1500 
eurot kuus.

Kuni 3-kuusele stipendiumi
le saavad kandideerida kõikide 
erialade doktorandid, mille 
suurus on 700-800 eurot kuus.

Aastastipendiumile võivad

kandideerida filosoofia-, 
sotsiaal-, majandus-, Õigus- ja 
haridusteaduskonna üliõpila
sed alates 3. kursusest ning 
magistrandid ja doktorandid. 
Äraminemise ajal sügisel 2003) 
peab üliõpilane olema TÜ üli
õpilaste nimekirjas. Üliõpilaste
le on stipendium 500 ja magist
rantidele 650 eurot kuus.

Kandideerimiseks nõutavate

dokumentide esitamise tähtaeg 
on 12. mai.

Info teadlastele ja õppejõu
dudele välissuhete talituses ph 
302, Lea Kivi, tel 07 376 114 
või Lea.Kivi@ut,ee.

Info doktorantidele, magist
rantidele ja üliõpilastele välisü
liõpilastalituses ph 104, Riin 
Kikkas, tel 07 375 151, 
riin.kikkas@ut.ee.

Kunstimuuseumi graafikaplaat

Kunstnik Vive Tolli ja  muuseumi direktor Inge Kukk 
pitseeritud karpi avamas. a n d r e s  t e n n u s

Euroopa olümpiaaka
deemiate konverents

üksmeelselt leiti, et olümpia-

M are lle  Lepp ik

11. aprillil tehti lahti 25 aas
tat tagasi pitseeritud karp 
kunstimuuseumi juubeli 
graafi kaplaadiga.

Mõte teha muuseumi 175. 
aastapäeva puhul graafika
plaat, mille valmistas kunstnik 
Vive Tolli, ja avada see muuseu
mi 200. aastapäeval, tuli tolla
selt muuseumi direktorilt Õie 
Utterilt. “ 175 ongi harjutus 
suureks juubeliks,” kommen
teeris endise direktori ideed 
praegune direktor Inge Kukk.

Plaadi statuudi kohaselt tuli 
avada karp vahetult enne 200. 
aastapäeva ning seejärel trük
kida 20 tõmmist. Tõmmistega 
autasustatakse muuseumi abis
tanud või arendanud inimesi ja 
üks gravüür pannakse muu
seumi fondi. Kukk soovis auta- 
sustavate nimed hetkel saladu
ses hoida.

Tolli graafikaplaadist valmis
tati ka 175. aastapäeva puhul 
20 tõmmist, mille üles saaja oli 
Tartu Riikliku Ülikooli tollane 
rektor Arnold Koop.

„Pärast tõmmiste pidulikku 
kätteandmist autasustatud isi
kutele plaat rikutakse diago
naaljoonte pealetõmbamisega 
ja antakse säilitamiseks muu* 
seumi fondi koos autasustatud

isikute nimekirjaga," ütleb vee
rand sajandit tagasi kirjutatud 
plaadi statuut.

1978. aastal sai kunstnik Vive 
Tolli graafikaplaadi tellimuse 
kunstnike liidu kaudu ja teda 
plaadi karpi sulgemisest ei tea
vitatud. “MÕnus ja ilus, et selli
ne mäng toimub,” kommentee
ris oma teose saatusest taas 
kuulnud Tolli.

Graafilisel lehel on Tolli kuju
tanud vanakreeka jumalat 
Apollonit saatvast jumalannast 
viit, kes antiikmütoloogia koha

selt on teaduste ja kunstide 
kaitsjad ning andekate kunstni
ke inspireerijad. “Ma püüdsin 
oma töös anda edasi vaimu, mis 
valitses ülikoolis. Võib-olla olek
sin tänapäeval teinud teisiti, 
aga ma ei leia, et see halb töö 
oleks,“ hindas Tolli oma teost 
ajadistantsilt.

Tolli lonkis kunstimuuseumi
le ka algsed kavandid ja proovi- 
trükid, mille abil on võimalik 
jälgida, kuidas gravüüri idee 
muutus enne lõplikku väljaku
junemist.

Vahur Ö öp ik
Eesti Olümpiaakadeemia 
president

Märtsi lõpus toimus Bratis
lavas Euroopa rahvuslike 
olümpiaakadeemiate kon
verents.

Arvestades rahvusvahelise 
olümpiakomitee otsusega kuu
lutada aasta 2003 kultuuri ja 
olümpiahariduse aastaks, vali
sid korraldajad konverentsi 
peateemaks arutelu olümpia
hariduse kontseptuaalsete läh
tekohtade üle ning rahvuslike 
olümpiaakadeemiate rolli käsit
lemise olümpiahariduse eden
damisel.

Kui enamasti on olümpiaaka
deemia rahvusliku olümpiako
mitee osa, siis mõnel maal on ta 
iseseisev juriidiline üksus, mis 
tegutseb olümpiakomiteest sõl
tumatult. Väga vähestel olüm
piaakadeemiatel on oma esin
daja rahvusliku olümpiakomi
tee täitevkomitees.

Mitu esinejat keskendus kü
simusele, kas tänapäeva tipp
sport suudab end ilmutada kul
tuurinähtusena ja sellisena pü
sida, või taandub ta pöörduma
tult üksnes äritegevuse spetsii
filiseks valdkonnaks. Peaaegu

akadeemiad peaksid spordis 
nägema eelkõige tööstuslikule 
progressile ja massimeelelahu- 
tusele orienteeritud ühiskonna 
humaniseerimise vahendit. 
Olümpiaakadeemiate rolli ja 
peamist ülesannet nähti suu
resti just spordi kasvatusliku 
potentsiaali esiletoomises ja os
kuslikus kasutamises, et kujun
dada noortes eluterveid väär
tushinnanguid.

Käesolevate ridade autori et
tekanne käsitles Eesti Olümpia
akadeemia haridusalast tege
vust, keskendudes peamiselt 
kooli olümpiamängudele ja 
nende edasise arendamise ka
vale.

Võeti vastu resolutsioon, mil
lega pöörduti rahvusvahelise 
olümpiakomitee poole. ROKile 
tehti ettepanek aidata igati kaa
sa olümpiahariduse sisseviimi
sele üldhariduskoolide õppeka
vadesse ning toetada rahvuslik
ke olümpiaakadeemiaid regu
laarselt olümpiasolidaarsuse 
fondi kaudu olümpiaharidusli- 
ke projektide teostamisel. Paluti 
kaaluda ka rahvusvahelise au
hinna sisseseadmist, et tõsta 
esile olümpiahariduse edenda
misel silmapaistvaid tulemusi.

eesmärk ära lahustuda kultuu
ride mitmekesisuses.

Eesmärgiks võib aga olla selle 
multikultuurse kui normaalse 
ühiskonna tajumine: olukord, 
kus ühiskond koosnebki immig- 
rantidest ehk võõrastest, kus 
keegi ei ole enam võõras või kus 
kõik on võrdselt võõrad.

Lõuna-Saksamaal Konstanzi Ülikoolis Õppivad eestlased käivad meelsasti koos, kuid 
suhtlevad avatult ka teiste rahvustega. e r a k o g u

linnast veidi väljaspool ehk 
sõna otses mõttes kesk niite ja 
metsa, nii et kompleksis on pea
le õpperuumide ja raamatuko
gu ka raamatu-ja bürookaupa- 
de pood ning loomulikult söökla 
ja kohvikud.

Ülikooli mõiste taga peitub 
omamoodi maailm: õppimis-, 
töötamis-, lugemis-, söömis-, 
kohtumis- ning lõõgastumis- 
koht. Ja tõepoolest -  raamatu
kogus, mis on avatud nädala 
sees 24 tundi ööpäevas ning 
nädalavahetusel l ln i  Õhtul, 
asub terve hulk arvuteid, mis 
on mõeldud just interneti kasu
tamiseks, ning medioteek. Vii
mases on küllaltki lai filmivalik, 
mida saab nii kohapeal vaadata 
kui ka laenutada.

geid, asuvad ülikoolist veerand- 
tunnise jalatuskäigu kaugusel.

Eri rahvuste esindajaid on 
Konstanzis palju ning ühisela
mus elades on kokkupuude 
teiste rahvuste, teiste kultuuri
dega vältimatu. Otse loomuli
kult esineb ka arusaamatusi, 
kuid üldiselt on kontakt endast 
erinevate inimestega siiski pi
gem rikastav. Loomulikult ei 
paku sa enam oma islamiusuli
sest naabrile singipitsat. Õige
usklikust gruuslanna ei tohi 
teatud paastu ajal piima sisal
davaid toiduained tarbida. Tä

helepanelik vaatleja võib õppi
da riisi või ka pannkooke ungari 
moodi tegema, võib tõdeda, et 
tee joomine on marokolaste 
jaoks omamoodi rituaal. On olu
kordi, kus tuleb kogeda, et oled 
käitunud kohutavalt ebaviisa
kalt, kui nuuskad oma nina 
mõne gruusiinlase või aserbaid- 
žaanlase seltskonnas.

Tuleb õppida arvestama sel
lega, et ühte ja sama nähtust või 
olukorda saab tõlgendada väga 
erinevalt. Tuleb õppida uuele 
avatud olema, valmis kuulama 
ja kuulatama. Loomulikult ei ole

Konstanz ja eestlased

Meeldivaks vastukaaluks selles 
Konstanzi multikultuurses 
seltskonnas on teised eestlased. 
Kohalikud eestlased kohtuvad 
reedeti lõunasöögilauas, kuid 
ühiselt peetakse ka sünnipäevi, 
vabariigi aastapäeva, sõbra- või 
naistepäeva või tehakse välja
sõite. Kindlasti mängib eestlas- 
tevahelises suhtlemises teata
vat osa sama keele rääkimine, 
kuid oluliselt tähtsam on minu 
meelest ühtekuuluvustunne.

Küllaltki raske on kirjeldada, 
miks selline nii erialalt kui ka
rakterilt väga erinevatest ini
mestest koosnev eestlaste 
grupp siiski nii palju omavahel 
suhtleb, kuid ma arvan, et ma ei 
eksi, kui väidan, et mõnedki 
praegu Konstanzis õppivatest 
eestlasest jäävad ka edaspidi 
mu olulisemate tuttavate ring
konda.

On tunne, et võin usalda kõiki 
neid inimesi ja et ma ei jääks 
Konstanzis oma murega üksi, 
sest minu selja taga seisab eest
laste pere. Selle tunde kogemus 
on aga minu jaoks uus, kuna 
eestlane oli seni minu arvamu
se kohaselt oma loomult pigem 
eraldi seisev isiksus, kes ei loo 
väga lihtsalt sõprussuhteid.

• «

Konstanzi Ülikooli stipendiumid

U U D I S E D

Lannuse 
stipendiumi saab 
Anne Laas
Paul ja Marta Lannuse stipen
dium (5000 kr) määrati 
geoinformaatika ja kartograafia 
eriala doktorandÜe Anne Laasi
le.

Anne Laas kavatseb selle sti
pendiumi abil ette valmistada ja 
läbi viia osalised välitööd karto
graafia valdkonnas ning kogu
da edasisteks uuringuteks vaja
likke maakasutus- ja meteoro
loogilisi andmeid.

USA läänerannikul elava 
Arvo Lannuse asutatud stipen
dium on esimene TÜ Sihtasutu
se stipendium, mille eesmärk 
on toetada geoloogiat ja  geo
graafiat õppivaid üliõpilasi. 
“Mida rohkem on ülikooli siht
asutuse all kitsaid erialasid toe
tavaid allfonde, seda kindla
malt saavad üliõpilased siht
asutuselt toetust küsida ning 
toetusi saada,” ütles sihtasutu
se juhatuse liige Indrek 
Mustimets.

Graafikanäitus 
kunstimuuseumis
Täna tähistab TÜ Kunstimuu
seum oma 200. aastapäeva 
graafikanäituse “Madalmaade 
lood” avamise ja juubeligravüü- 
ri esitlusega.

Originaalgraafika näitusel 
“Madalmaade lood” on väljas 
16.-18. sajandi olustikupilti- 
desse peidetud ajaloolised õpe
tussõnad, naljad või pilked.

TÜ Kunstimuuseum asutati
19. aprillil (vana kalendri järgi
7. aprill) 1803 ülikooli juurde 
üliõpilastele loengute näitlikus
tamiseks ja kunstimaitse aren
damiseks. EV ajal, mii muu
seum kuulus klassikalise filoloo
gia instituudi ja Õppetooliga 
kokku, nimetati see 1919 klas
sikalise muinasteaduse muu
seumiks.

Aastast 1998 kannab muu
seum taas oma esialgset nime -  
Tartu Ülikooli Kunstimuuseum.

Jaan Krossi 
raamatu esitlus
2. mail kell 16 esitletakse TÜ 
Ajaloo Muuseumi valges saalis 
Jaan Krossi (pildil) raamatut 
“Omaeluloolisus ja alltekst” .

TÜ audoktori Jaan Krossi
1998. aastal ülikooli vabade 
kunstide professorina peetud 
loengute kogumiku esitlusel kõ
nelevad nii kirjanik Jaan Kross 
ise kui ka rektor prof Jaak 
Aaviksoo ja filosoofiateadus
konna dekaan prof Birute 
Klaas.

TÜ eesti kirjanduse professor 
Rein Veidemann peab Krossi 
kogumikku ääretult informa
tiivseks nü tema proosa mõist
miseks kui ka kirjaniku ja loo
mingu vahelise suhte 
nüansseerituse tabamiseks. 
“Mingil tasandil oleks Krossi 
loengutsükkel vaadeldav ka 
autometatekstina,” kirjutas Vei
demann 21. veebruari UTs,

Kogumiku on toimetanud 
Kristiina Ross ja selle on välja 
andnud Eesti Keele Sihtasutus.

mailto:riin.kikkas@ut.ee
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Prof Tiina Talvik 65
21. aprülil sai 65-aastaseks TÜ 
lastekliiniku juhataja professor 
Tiina Talvik.

Tiina Talvik lõpetas TÜ arsti
teaduskonna 1962. aastal. Ta 
töötas lastearsti ja lasteneuro- 
loogina 1962-1968. Seejärel 
pühendus ta geneetikale ja oli 
üks meditsiinilis-geneetilise 
konsultatsiooniteenistuse loo
jaid Eestis.

1991. aastast on Tiina Talvik 
juhatanud TÜ lastekliinikut.
1992. aastast on ta pediaatria- 
professor. Aastast 2000 on Tal
vik SA TÜ Kliinikumi lastekliini
ku juhataja. Tiina Talvik kuulub 
väga paljudesse komisjonidesse 
ja nõukogudesse, nagu ETFi 
arstiteaduse nõukogusse, Eesti 
Lastearstide Seltsi atesteeri
miskomisjoni. Ta on UMICEFi 
Eesti Rahvuskomitee asepresi
dent, ajakirja European Journal 
o f Paediatric toimetuskolleegiu
mi liige, sotsiaalministeeriumi 
pediaatria eriala nõunik, Gee- 
nivaramu eetikakomitee liige. 
Tema tööd on tunnustatud Ees
ti Vabariigi teaduspreemiaga, 
Aasta Ema tiitliga, Millenniumi

medaliga, UNICEFi teenete
märgiga.

Märkimisväärne on olnud 
prof Talviku panus pediaatria, 
eriti lasteneuroloogia õpetami
sel ja arendamisel ning pediaat
rite järelkasvu kindlustamisel. 
Ta on olnud 8 kandidaadi- või 
doktoritöö juhendaja.

Soovime juubüarile head ter
vist, jätkuvat energiat ja meele
pärast rakendust ning tegevust 
igaks päevaks!

Kolleegide nimel 
Heli Grünberg

Hans Künka 50
Hans Künka on lõpetanud TÜ 
romaani-germaam keelte ja kir
janduse eriala 1979. aastal 
ning Bentley College’i äri- ja 
ametisuhtluse neli süvaprog- 
rammi 1992-1996.

Tema uurimissuunad on äri- 
ja ametisuhtluse problemaati
ka, usaldatavus ja veenvus in
formatsiooni esitamisel ja eeti
ka retoorikas. Omanimelisel ko
duleheküljel on avaldatud laia
ulatuslikud ja suuremahulised 
materjalid äri- ja  ametisuhtle
mise kohta. Kõik Õpetatavad 
ained ja aine osad on tihedalt 
seotud äri ja ametisuhtlemise

kursusega. Hans Künka on vii
nud ja viib õppetööd läbi suures 
osas inglise keeles. Ta on üks 
majanduse valdkonna inglise 
keele tunnustatumaid spetsia
liste Eestis.

Hans Künka on meeldiv, tak
titundeline ja abivalmis kolleeg. 
Ta on aidanud paljudel pare
mustada kirjatükke, süvenedes 
põhjalikult iga töö eripärasse.

Soovime oma kolleegile tuge
vat tervist ja jätkuvat meele
kindlust oma eesmärkide saa
vutamisel! Palju õnne!

Kolleegid 
juhtimise õppetoolist

75

Anni Usin, 
valvur -  27. aprill 
Hans-Voldemar Trass, 
emeriitprofessor -  2. mai

70

Elna Hansson,
raamatukoguhoidja -  5. mai

65

Siiri Veromann,
vanem teadur-29. aprill 
Agu Laisk,
uurija -  professor -  3. mai 
Lembit Mehilane, 
dotsent -  7. mai

60

Valdeko Müürsepp,
transpordikorralduse peaspet
sialist -  30. aprill 
Lii Kajak, 
metoodik-3 . mai 
Enn Pärtel, 
lektor -  4. mai 
Aino Siimon, 
dotsent -  6. mai

55

Elve Voltein,
lektor-8 . mai

50
Hans Künka,
assistent -  27. aprill 
Natalia Palm, 
teadur-3 . mai

45

Tiina Zobel,
õpetaja -  25. aprill 
Karin Ruus,
täiendkoolituse ja kraadiõppe
peaspetsialist-29 . aprill
Katrin Kokk,
assistent -  6. mai
Kersti Lepajõe,
lektor-3 . mai
Ando Pehme,
lektoraadi juhataja -  4. mai

40
Fred Kirss,
assistent -  29. aprül 
Katrin Lang, 
vanemassistent -  4. mai

35

Meelis Leesik,
teadur -  26. aprill 
Tõnu Mauring, 
erakorraline teadur -  26. aprill 
Vjatšeslav Konovalov,
assistent, lektoraadi juhataja-  
30. aprill
Toomas Tammaru,
dotsent -  3. mai

30

Marge Konsa,
tehnik -  27. aprill 
Raigo Emits,
assistent -  4. mai

25
Ruth Niibo,
assistent -  5. mai

SA VABARIIGI
kuulutab välja

PRESIDENDI KULTUURIRAHASTU

NOORE KULTUURITEGELASE PREEMIA

Noore kultuuritegelase preemia, 40 000 krooni, on mõeldud 
35-aastasele või nooremale Eesti päritolu 
kultuuritegelastele, kelle kunstilised saavutused on leidnud 
laialdast tunnustust või kelle looming ning kunstiline tegevus on 
oluliselt kaasa aidanud Eesti ja tema kultuuri tutvustamisele 
maailmas.

Preemiat antakse välja kord aastas kevadel. 

Kandideerimiseks tuleb esitada:
• kirjalik avaldus koos isikuandmete ja lühikese elulooga (nimi, 

aadress, haridustee, tööalane tegevus);
• loomingulise tegevuse kirjeldus;
• vähemalt kahe tunnustatud kultuuritegelase või loomeliidu 

ja ühe tunnustatud kultuuritegelase soovitus.

Kandidaate võivad esitada nii noored kultuuritegelased ise, 
nende juhendajad, õpetajad, tööandjad jt, samuti 
kultuurirahastu nõukogu liikmed.

Kõik preemia taotlemisega seotud dokumendid saadetakse 
SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastule (Weizenbergi 39, 
15050 Tallinn).

Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 5. mai (ka postitempel) 
Noore Kultuuritegelase preemiat rahastab Toomas Luman.

Tartu Ülikool võtab kaugkoolituskeskusesse tööle

kelle ülesanne on avatud ülikooli reklaami- ja turundusstrateegia 
väljatöötamine ja käivitamine, koolitusteenuse reklaamimine ja 
müümine ning projektide kirjutamine lisafinantseerimise saami
seks. Edukal kandidaadil on:
• kõrgharidus,
• reklaami- ja turundustöö kogemus ja/või teadmised,
• ülevaade haridussüsteemi ja koolitusturu toimimisest,
• väga hea inglise keele oskus,
• hea arvutioskus (sh kujundusprogrammid),
• väga head koostöö- ja suhtlemisoskused.

Tartu Ülikool võtab õppe- ja üliõpilasosakonda tööle

SEKRETÄRI,

kelle ülesanne on asjaajamine, into vahendamine ja klientide tee
nindamine. Edukal kandidaadil on:
• vähemalt kesk(eri)haridus ning sekretäritöö kogemus/vastav 

väljaõpe,
• hea eesti keefe ja ühe võõrkeele oskus,
• hea arvutioskus,
• head koostöö-ja suhtlemisoskused.

Konkurssidest osavõtuks esitada avaldus rektori nimele (märkida 
palgasoov), elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi 
koopia hiljemalt 8. mail TÜ personaliosakonda (ruum 302, Jakobi
4, 51014 Tartu). Info tel (07) 375 145, e-post personal@ut.ee

K O N V E R E N T S I D  T Ü B I N G E N I  Ü L I K O O L I S

Tübingeni Ülikool Saksamaal pakub võimaluse taotleda stipen
diumi osalemiseks alljärgnevatel seminaridel/konverentsidel:
• Environmental and Sustainable Strategies for Imple- 

mentation in Locations o f Oid Industry in Central Eastern 
Europe. Sihtgrupp teadlased/õppejõud, doktorandid;

• Ethics and Priorities in Health Care. An European 
Perspective. Sihtgrupp teadlased/õppejõud;

• The EU on its Way to a Constitution. The Outline o f the 
Convent. Sihtgrupp noored teadlased, doktorandid;

• E-Leaming Methods in Computational Linguistics-MiLCA Fail 
Symposium. Sihtgrupp teadlased/õppejõud;

• Workshop in Institutional Analysis, Comparative Research: 
The Case Study o f Bulgaria. Sihtgrupp doktorandid, noored 
teadlased;

• Siebenbürgisches Schulwesen im 19. Jahrhundert. Siht
grupp doktorandid, noored teadlased.

Info: www.unbtuebingen.de/IZ. Tähtaeg: 1. juuni.
Lea Kivi

Välissuhete talituse peaspetsialist

S U V E K U R S U S  K IE L I  Ü L I K O O L I S

56. Internationaler Wissenschaftlicher Ferienkurs an der 
Universität Kiel 

“Deutschland heute - Sprache, Gesellschaft, Staat, Kultur” 
Suvekursus Kielis Ülikoolis toimub 21. juulist 15. augustini. 

Dokumentide esitamise tähtaeg on 12. mai välisüliõpilastalitu
ses (ph. 104).

Info: Riin Kikkas, tel 07 375 151, riin.kikkas@ut.ee, 
www. uni-kiel. de/aaa/9/intferi. htm.

KAITSMISED
30. aprillil kell 8 kaitseb Narva 
mnt 4 aud A216 magistritööd 
Heili Riik teemal “Majandusharu 
rahvusvahelise konkurentsivõime 
analüüs Eesti lihatööstuse näitel” . 
Juhendajad: erak prof Janno 
Reiljan ja prof Urmas Varblane. 
Oponendid: lektor Tiiu Ohvril 
EPMÜst ja dots Helje Kaldaru.

30. aprillil kell 9 kaitseb Narva 
mnt 4 aud A216 magistritööd 
Roman Zahharov teemal “Kapi
talistruktuuri optimeerimine töös- 
tusettevõtetes (Eesti ettevõtete 
näitel)” . Juhendajad: prof Vam
bola Raudsepp ja lektor Priit 
Sander, Oponendid: dots Maire 
Nurmet EPMÜst ja dots Otto 
Karma.

KURSUSED
29. aprillil algab filosoofia osa
konnas erikursus “Keha, psüh
hoanalüüs ja filosoofia” (FLFI. 
02026. 4 AP) . Kursuse viib läbi 
Toronto Ülikooli õppejõud Tiina 
Kirss. Kursus toimub kahel ast
mel: loengu-seminarina (alamas
te) teisipäeviti kell 14-16 ning se
minarina (edasijõudnutele) kol
mapäeviti kell 18-20. Mõlemad 
seminarid toimuvad eetikakesku- 
ses (Ülikooli 7, II korus). Info: 
Kirsti Jõesalu, kirsti@ut.ee, tel 
375 427.

SEMINARID
28. aprillil kell 14.15 toimub Üli
kooli 17-414 Moskva Riikliku Üli
kooli professori akadeemik Mih
hail Bibikovi seminar teemal “Pii
bel ja Bütsants” . Käsitletakse va
rasemaid kreekakeelseid Piibli 
käsikirju; osavõttu hõlbustab 
teadmiste olemasolu kreeka 
keelest. Seminar toimub inglise 
keeles. Info: Ivo Volt, tel 376 252.

29. aprillil kell 16.15 toimub Zoo
loogia ja Hüdrobioloogia Insti
tuudis Vanemuise 46-301 ihtüo- 
loogia ja kalanduse eriala ma
gistrandi Marju Metsalu seminar 
teemal “Räime populatsiooni 
struktuurist Läänemeres ja mole
kulaarbioloogiliste meetodite ka
sutamisest selle uurimisel". Info: 
Janika Ruusmaa, tel 375 835.

LOENGUD
28. aprillil kell 18.15 esineb eeti- 
kakeskuses (Ülikooli 7, II korrus) 
TÜ avaliku halduse professor 
Wolfgang Drechsler (PhD) ette
kandega “Possibility and Neces- 
sity of a Return to Polis Ethics”. 
Ootame osalema! Info: Kristi 
Jõesalu, kirsti@ut.ee, tel 375 
327.

30. aprillil kell 16.15 on Lossi 3- 
406 Õpetatud Eesti Seltsi ette
kandekoosolek. Kavas: Katrin 
Kello ”Prii-inimesed, talupojad, 
sulased, tüdrukud, lapsed... 
Sunnismaisusest 18. sajandil” .

Slaavi filoloogia õppetool pakub
5.-9.maini võimalust kuulata loen
gukursust "Itaalia reesia-sloveen- 
laste keel ja kultuur” . Kursust 
loevad prof Aleksandr Dulitšen- 
ko ja prof Han Steenwijk (Pado- 
va Ülikool). Loengud on vene 
keeles, kursus lõpeb arvestuse
ga (1 AP). Aadress: Näituse 2- 
208, täpsem info: 375 351.

9. mail kell 12.15 peab kehakul
tuuriteaduskonna õppehoones 
(Jakobi 5 -  302) avaliku loengu 
Eesti Suusaliidu peatreener Mati 
Alaver. Kõik huvilised on ooda
tud. Info: Mare Vene, tel 375 
361.

KONVERENTS
28. -  29. aprillini toimub Põhja- 
Ameerika Uuringute Keskuses 
rahvusvaheline amerikanistika- 
konverents “Põhja-Ameerika 
transkulturaalses perspektiivis.” 
Ettekannete ja sõnavõttudega 
esinevad USA ja Kanada saadi
kud, endine kaitseminister Sven 
Mikser jt. Konverents toimub TÜ 
kultuuriuuringute seeria raames. 
Täpsem info kava ja esinejate 
kohta www.ut.ee/fleng.

28.-30. aprillil toimub ph aud 227 
usuteaduskonna Lähis-lda vana
de keelte ja kultuuride seminari 
ja Eesti Assüroloogia Seltsi kor
raldusel 5. rahvusvaheline süm
poosion “History of natural 
Science: section: history of 
medicine”. Osalevad teadlased 
Eestist, Soomest, Saksamaalt ja 
Venemaalt. Info: Prof Thomas 
Kämmerer, tel 051 18 151.

8. mail on Toome konverentsima- 
jas (Lossi 19) regionaalteemaline 
konverents “Kuidas saavad üli
koolid aidata kaasa regioonide 
arengule?” Konverentsil käsitle
takse Eesti regionaalarengu 
probleeme ning tutvustatakse, 
kuidas on ülikoolid seni problee
mide lahendamisele kaasa aida
nud. Konverentsile on oodatud 
kõik, kes vastutavad Eesti regio
naalse arengu eest ja on huvita
tud Eesti tasakaalustatud aren
gust. Info: Aire Luts-Vähejaus, 
regionaal@ut.ee, tel 375 603.

TEATED
Iganädalased TÜ hommikupal- 
vused toimuvad kolmapäeviti 
9.15-9.45 ph aud 227. 30. aprillil 
peab palvust EEKBL Tartu 
Salemi koguduse pastor Meego 
Remmel.

Kevade viimased seltskonnatant- 
su kursused Hugo Treffneri 
Gümnaasiumis. Esimene tund
28. aprillil kell 19.30 (5 korda). 
Info: te! 052 86482 või 474 248.

KONTSERT
29. aprillil kell 21 Vanemuise 
Kontserdimajas volbriöö show. 
Esineb Eesti Rahvusmeeskoor 
(klaverimees Andranik Kechek, 
soolomehed Raul Mikson, Ka Во 
Chan, Aleksandr Mihhailov, And
res Alamaa, Margus Vaht, jutu
mees Vello Mäeots, muidumees 
Ants Soots). Kavas naljalaulud- 
tantsulaulud-joogilaulud-muidu- 
laulud. Piletid 60 ja 30 kr.

30, aprillil kell 20 toimub ajaloo 
muuseumi Morgensterni saalis 
volbriöö muusikalis-sõnaline ette
aste. Prof Karl Morgensterni 
(1770-1852) päevikuid ja kirju
18.-19. sajandi vahetusest loeb 
Tarmo Tabas, Ajastu muusikat 
esitavad Kuldar Kudu kitarril ja 
Lilian Langsepp harfil. Teksti on 
valinud ja kohandanud Geiu 
Rohtla. Muusika seadnud Lilian 
Langsepp.

E U R O O P A  Ü L I K O O L  V I A D R I N A  
S T I P E N D I U M I D

Euroopa Ülikool Viadrina Saksamaal pakub sügissemestrite (1. 
okt 2003-31. märts 2004) TÜ üliõpilastele võimaluse õppida 
Saksamaal.

Stipendiumi suurus on 400 eurot kuus. Kandideerija peab 
olema vähemalt 2. aasta üliõpilane ning 2003. aasta sügisse
mestril TÜ üliõpilaste nimekirjas.

Dokumendid kandideerimiseks esitada 7. maiks välisüliõpi- 
lastalitusse (ph 104).

Info: Riin Kikkas, tel 375 151, välisüliõpüastalitus.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress:
Ü likooli 18, Tartu 50090

REKLAAMI HINNAD
1/2 lk (194x268 mm) 2700.- Kujundus 20% hinnast

Ülikooli liikmetele kuulutused ja 
reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500.- Logo ja/või foto kasutamine 50,- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92 x 131 mm) 800,- Reklaamteksti rida 10,- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Kerii Kuusk Faks: 07 375 440 1/12 lk (92x64 mm) 500,- Kuulutuse rida 5 - laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 Keeletoimetaja Marika Kullamaa http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44 x64 mm) 250- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
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Artikli autor 1995. aasta detsembris külas Turus TÜ  audoktori Johannes Gabriel 
Granö pojal, akadeemik Olavi Granöl, kes on samuti T Ü  audoktor. e r a k o g u

J. G. Granö -  Soome 
teadlane ja kunstnik

“J. G. GRANÖ -  T E A D L A N E  JA K U N S T N I K ”
Seminar 9. mail kl 14 TÜ Ajaloo Muuseumis

Ettekanded akad Olavi Granölt, Ott Kursilt (Granö Aasia 
uurijana), Vello Paatsilt (Granö Eestis), Taneli Eskolalt (teadus 
ja kunst Granö mõttelaadis).

TÜ Ajaloo Muuseumis ja Eesti Rahva Muuseumis avatakse 
fotonäitus “Sinine Altai” .

I l la r i Lään

Eile toimus Tartus regio- 
naalkonverents “ Kuidas 
saavad ülikoolid aidata kaa
sa regioonide arengule?” .

Konverentsil käsitleti Eesti 
regionaalarengu probleeme. 
Regionaalarengu kitsaskohti 
tutvustasid Riigikogu liige Peep 
Aru ja Võru maavanem Mait 
Klaassen.

Ülikoolide võimalustest prob
leemide lahendamisel rääkisid 
Eesti suurimate avalik-õiguslike 
ülikoolide rektorid. Ettekande 
pidasid veel TÜ õppeprorektor 
prof Volli Kalm, TU avatud üli-

Varje  S oo tak

7. mail kogunesid ülikooli 
maavanemad, TÜ regionaal- 
nõukogu liikmed ja TÜ esin
dajad maakondades.

Rektor Jaak Aaviksoo rääkis 
hariduse ja regionaalpoliitika 
seostest. Ta toonitas, et Eesti 
peamisi arenguteid on problee
mide sisuline tundmine ja ees
märgistatud teaduslikult põh
jendatud lahendamine ning 
hariduse kvaliteet.

Harju maavanem Orm 
Valtson rääkis, et regionaal
probleemid tulenevad ka sel
lest, et kohalikud saadikud pole 
ette valmistatud tööks poliitiku
na ja nad ei suuda alati päde
vaid otsuseid vastu võtta.

Õppeprorektor Volli Kalm 
tutvustas TÜ teadlaste regio-

kooli direktor Aune Valk, TÜ 
Narva Kolled*i direktor Katri 
Raik, TTÜ Spinno projektijuht 
Marko Kivilojt.

TÜ regionaaltegevuse pea
spetsialisti Aire Luts-Vähejausi 
sõnul on tasakaalustatud piir
kondlik areng Eesti regionaal
poliitika suurimaid väljakut
seid. ‘Viimastel aastatel on rõ
hutatud, et ülikoolid peavad 
olema senisest ettevõtlikumad 
ning peale kõrghariduse and
mise ja teadustöö tegelema ka 
ühiskonna teenimisega. Üks 
ülikoolide ettevõtlikkuse näita
jaid on koostöö maakondade
ga.”

naaluuringuid. Ta rõhutas, et 
riigi edasiminekuks on väga 
oluline tellida uuringuid kom
petentsetelt teadlastelt. Majan
dusteaduskonna õppejõududel 
oli valminud ka kogumik “Eesti 
regionaalarengu sotsiaalma
janduslik käsitlus”.

Avatud ülikooli direktori 
Aune Valgu ettekande teema oli 
“Kuidas teha kõrgharidust re
gionaalselt kättesaadavaks” . 
Prof Maaja Vadi pidas WebCT- 
kursuse sissejuhatava loengu 
"Organisatsioonikultuuri kul
tuuriline kontekst” .

Arutleti ka regioonide ja üli
kooli edaspidiste koostöövõima- 
luste üle. Maavanemate päeval 
osalesid maakondade juhid 
Mait Klaassen Võrust, Mart Ma
dissoon Põlvast, Kalle Talviste 
Raplast jt.

O tt Kurs
TÜ inimgeograafia prof

TÜ Ajaloo Muuseumis täna 
toimuval teadusajaloo semi
naril käsitletakse kaasaeg
se geograafia rajajat J. G. 
Granöt nii teadlase kui ka fo
tokunstnikuna.

1919 Soomest Tartu Ülikooli 
geograafiaprofessoriks kutsu
tud Johannes Gabriel Granö 
(1882-1956) rajas kaasaegse 
geograafia nii Тиш kui ka Tartu 
ülikoolis. Ta asutas siin geograa
fia instituudi, algatas maastike 
ja linnade geograafilise uurimi
se ning oli teadusliku kodu
uurimise väljaarendajaid.

Pärast Soome siirdumist 
1923 jätkasid tema algatatut 
August Tammekann ning Ed
gar Kant. Granö vahendusel 
jõudsid Soome ka Kanti inim- 
ökoloogia ja linnageograafia 
edasiarendatud ideed. 1930. 
aastate lõpuni oli Eesti neil 
uurimisaladel Soomest ees.

Kontaktid taastusid

Sõda ja okupatsioon katkesta
sid koostöö. Küll aga suhtlesid 
Soome kolleegidega Soome siir
dunud Tammekann ning Rootsi 
läinud Kant.

Tammekann oli J. G. Granö 
poja Olavi Granö doktoriväite
kirja oponent. Noore teadlase
na oli O. Granö kuulanud 
Lundis Kanti loenguid ning saa
nud sealt oma uurimistöödele 
tugeva teoreetilise baasi.

1962 sai O. Granö Turu Üli
kooli täisprofessoriks ning hak
kas uurima mererannikute ja 
geograafiliste ideede arengut. 
Tal tekkisid ka kontaktid Eesti 
kolleegidega.

Tartusse kui suletud linna 
pääses ta mõneks tunniks alles 
1973. Meil oli ette näidata And
rus Ristkoki diplomitöö prof J. 
G. Granö teaduslikust päran
dist ja selle rakendamisest.

Tartu geograafidest hakkas 
Olavi Granöga kirja teel suhtle
ma prof Endel Varep, kelle põ
hilised uurimisvaldkonnad olid

maastikud, asustus ning ajaloo
line geograafia ja kartograafia. 
Tammekannu ja Kanti õpilasel 
Varepil ei õnnestunud kunagi 
Soomes käia, küll aga osales ta 
rahvusvahelistel geograafia- 
kongressidel.

1982 tähistasime Tartus tea
duskonverentsiga J. G. Granö 
100. sünniaastapäeva ning 
avaldasime tema kohta rohkem 
artikleid kui kolleegid Soomes.

1983 õnnestus Olavi Granöl 
tulla paari noorema kolleegi ja 
üliõpilastega päevaks Tartusse.

Prof Varep oli teinud ettepa
neku Olavi Granö valimiseks TÜ 
audoktoriks ülikooli 350. juu
beli puhul. Seda ei võetud ar
vesse, sest Granö oli avaldanud 
Kantist kirjutisi. Kanti peeti aga 
annekteeritud Eestis eriti nega
tiivseks tegelaseks.

1986 oli juba soodsam aasta. 
Siis võttis Türu Ülikooli kantsler 
akad Olavi Granö vastu Eesti 
geograafide suure ekskursioo
ni. Arutasime geograafia-alase 
koostöö arendamist, pidades 
eriti silmas üliõpilaste ja õppe
jõudude vahetamist. Kavanda
sime Eesti-Soome geograafia- 
koolkonna pärandi uurimist.

Koostöö Olavi Granöga

Edaspidi areneski koostöö siin
kirjutaja ja akad Granö (Soome 
akadeemikuks sai Granö 1980, 
samal päeval Paul Aristega) va
hel. Tõlkisin ka O. Granö mõned 
olulised artiklid.

1986 külastas Granö koos 
abikaasaga uuesti Tartut. Ma
jandusgeograafia professori 
Salme Nõmmiku (temagi oli 
Kanti tudeng) algatusel toimus 
ka kohtumine rektor Arnold 
Koobiga. Granö tegi ettepaneku 
arendada ülikoolidevahelist

koostööd.
Pärast mõningat kõhklust lu

bas Koop saata selleks Turusse 
teadusprorektori. Andsime tal
le kaasa ka geograafide koos
töösoovid.

1987 saigi koostööleping 
teoks. Siinkirjutaja kutsuti sa
mal aastal Turu Ülikooli uuri
mistööle ja loenguid pidama, 
kuid luba selleks Moskva veel ei 
andnud.

Läbimurre toimus alles järg
misel aastal, mil pääsesin Soo
me Geograafia Seltsi 100. aas
tapäevale.

Aastast 1989 enam taolisi ta
kistusi ei olnud. Nii pidasin 
loenguid Venemaa soome- 
ugrilaste etnogeograafiast ja 
linnageograafiast Eestis mitmes 
Soome ülikoolis.

Olavi Granö TÜ audoktoriks

Akad Granö kaasabil pääsesid 
ka geograafiatudengid Türusse. 
Eestikeelse Tartu Ülikooli 70. 
aastapäeva puhul valiti Granö 
Tartu ülikooli audoktoriks.

Koostöö tiheneski pärast 
taasiseseisvumist. 1995 valiti 
TÜ geograafia instituudi inim
geograafia dotsendiks Turu Üli
kooli kasvandik Jussi Jauhiai- 
nen.

Koos temaga pöördus uude 
kuube riietatud linnageograafia 
tagasi Tartusse. Lisaks linna- 
geograafiale hakkas Jauhiainen 
õpetama mitmeid kaasaegse 
inimgeograafia distsipliine ning 
osalema koos oma kasvandike
ga arendusprojektides nii Ees
tis kui ka rahvusvahelisel tasan
dil. 1999 valiti Jauhiainen Hel
singi Ülikooli linnageograafia 
professoriks, kuid ta jätkab osa
lise koormusega inimgeograafia 
dotsendi tööd ka meie ülikoolis.

T Ä N A  L E H E S

Kevadpäevad
2003
LK 3

Esinduse
valimised
LK 2

Aardeleid
keemiahoones
LK 2

Algavad SELLi 
mängud
LK2

U U D I S E D

Arstiteaduskonna
dekaani
kandidaadid
Farmaatsia, biokeemia, füsio
loogia ja tervishoiu instituut, 
prof Aavo-Valdur Mikelsaar 
ning anestesioloogia ja inten
siivravi, kardioloogia, kardio- 
vaskulaar- ja torakaalkirurgia, 
kõrva-, nahahaiguste-, psüh
hiaatria-ja silmakliinik esitasid 
kandidaadiks praeguse dekaa
ni neurokirurgia professori 
Toomas Asseri.

Hem atoloogia-onkoloogia 
professori Hele Everausi kandi
datuuri esitasid hematoloogia- 
onkoloogia-, stomatoloogia, ki
rurgia- ning traumatoloogia ja 
ortopeedia kliinik ning mikro
bioloogia instituut.

Hiljemalt 9. maiks, s.o täna
seks, peavad kandidaadid esi
tama TÜ akadeemüisele sekre
tärile kirjaliku nõusoleku kan
dideerimiseks.

Valimised toimuvad 21. mail.

Botaanikaaias 
ehitatakse uut 
kasvuhoonet
Täna kell 12 võetakse botaani
kaaia troopikakasvuhoone ehi
tusel maha 14 m kõrguse sarika 
külge riputatud pärg.

Botaanikaaia direktori Heiki 
Tamme sõnul on peatöövõtja 
AS Tartu Ehitus lubanud üld- 
ehitustööd lõpetada 15. juu
niks. Kogu ehitus maksumuse
ga 11,7 mln kr peaks valmima 
järgmisel aastal.

Ehitus valmib SA Keskkonna
investeeringute Keskuse toetu
sel.

3.-6. juulini tähistab botaani
kaaed oma 200. aastapäeva 
rahvusvahelise konverentsiga.

Saksa kunstniku 
tööde annetus
13. mail annetab TÜ 
emeriitprofessor Leonid Stolo- 
vitÕ TÜ Raamatukogule saksa 
kunstniku Kurt Magritzi (1909- 
1992) linogravüüride sarja.

Ajakirja Deutsche Architek- 
tur toimetaja Magritz tegi 
1966. aastal filosoofia ja estee
tika õppejõule Stolovitšile ette
paneku organiseerida tema 
tööde näitus Tartu Kunstimuu
seumis. Dresdeni kunstikirjas- 
tuses ilmus 1978 ka Stolovitši 
raamat Magritzi graafilistest 
töödest.

Magritzi graafilised lehed 
hoiustatakse raamatukogu kä
sikirjade ja haruldaste raama
tute osakonna graafikakogusse.

24. aprillil pidasid Balti riikide presidendid oma iga
aastase ametliku kohtumise Tartus. Leedu president 
Rolandas Paksas, Läti president Vaira Vike-Freiberga ja  
Eesti president Arnold Rüütel külastasid ka ülikooli, kus 
tegid sissekande auraamatusse ning kohtusid nõukogu 
saalis juhtkonna ja  üliõpilastega. a n d r e s  t e n n u s

Maavanemad ülikoolis. Vasakult esimene Orm Valtson.
v a r je  s o o t a k

• •

Tartu Ülikoolis toimus 
maavanemate päev
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Teatrikoolide
kevadseminar
4.-6. maini arutasid Tartus 
kõrgkoolide õppurid ja õppe
jõud õppelavastusi, teatrikooli- 
tuse ja teatriprobleeme.

Peeti viis ettekannet. Teatri
koolide lavastuste etendusi 
analüüsisid TÜ teatriteaduse 
üliõpilased ja teiste teatrikooli
de õppurid.

Osalesid EMA Kõrgem Lava
kunstikool, Viljandi Kultuurikol- 
ledži lavakunstide osakond, 
Eesti Humanitaarinstituudi 
teatriõppetool, TPÜ audiovi
suaalkunsti osakond, TÜ teatri
teaduse ja kirjandusteooria õp
petool.

TPÜ tudengid tegid semina
rist ka videoreportaaži.

Maalitudengite 
näitus Tallinnas
30. mail avati Kadriorus Kastel
laanimaja galeriis TÜ kunstide 
osakonna üliõpilaste tööde 
ülevaatenäitus.

Atraktiivne näitus sisaldab nii 
otseütleva popkunsti tradit
sioonidest lähtuvat ikoonilaad- 
sust, agressiivset värviekspres- 
siooni kui ka subjektiivsemat 
süvenenud inimesekäsitlust ja 
peegeldusi sotsiaalsest kesk
konnast.

Viimaste aastate praktika po
pulariseerida nõudliku näituse
tegevuse abil õppetooli ja maali- 
misvõimalusi TUs, on toonud 
sisseastumiseksamitele ande
kaid noori nii Eestist kui ka Soo
mest.

Maalikunsti on TÜs õpetatud 
12 aastat.

4. Balti neuro
loogia kongress
8.-10. maini toimub Tartus 4. 
Balti neuroloogia kongress.

Käsitletakse epilepsia, de
mentsuste ja mõne degenera
tiivse haiguse probleeme, tut
vustatakse teadustulemusi ja 
arutatakse neuroloogia eriarsti- 
abi korraldamist.

TÜ Närvikliiniku dots Sulev 
Haldre sõnul on neuroloogia 
tähtis arengusuund neuroloo- 
giliste haiguste põhjuste otsimi
ne. “Tohutult on arenenud 
diagnostiline aparatuur ja mee
todid -  kompuutertomograafia, 
magnetresonantstomograafia, 
angiograafia, kudede täpse 
uurimise võimalused, parane
nud on geenidiagnostika mee
todid. See teeb kaasaegse neu
roloogia huvitavaks kliiniliste ja 
fundamentaalteaduslike küsi
muste seostamise läbi ”

Kongressile registreeris 300 
neuroloogi, esinema on kutsu
tud teadlasi kogu maailmast, sh 
Eestis sündinud ning Minnea
polises töötav epileptoloogia- 
professor Ilo Leppik, kes on lu
banud asutada ka omanimelise 
stipendiumi.

Kolleegid Oslo 
Ülikoolist
28. ja 29. aprillil külastasid ha- 
ridusteaduskonda Oslo Ülikooli 
haridusteaduskonna töötajad, 
et arendada koostööd kõrgkoo- 
üpedagoogika vallas.

Professor Kirsten Hofgaard 
Lycke pidas kaks seminari õppi
mise ja õpetamise problemaati
kast kõrgkoolis.

Sealse haridusteaduskonna 
välissuhete spetsialist Goril 
Mellem tutvus ka TÜ rahvusva
helise koostöö ja välisüliõpilas
talitusega.

Kuna TÜ haridusteaduskon
na arengukava näeb ette kõrg
hariduse õppetooli moodusta
mist, siis planeeritakse edasist 
koostööd eeskätt selles vallas.

Uus esindus valitud
TU Üliõpilasesinduse valimi
sed võitis Res Publica 
Juventus, kes sai 31 kohali
ses esinduses 5 kohta. 
Sama palju kohti pisut väik
sema häältearvuga kogusid 
ka Force Majore ning Qs 
Sammas.

TÜ Üliõpilasesindust käis sel 
aastal valimas 2536 tudengit 
Tartus ning 150 kolledžites, mis 
teeb valimisaktiivsuseks 16,2%.

Kolledžitest oli valijaid kõige 
rohkem Narva kolledžis -  60. 
Järgnesid Pärnu 53 ja Türi 37 
valijaga. Narva kolledžis sai kõi
ge rohkem hääli Liina

Semenkova -  30. Järgnesid 
Ants Kutti 17, Viktoria 
Komarova 8 ja Julia Savina 5 
häälega. Pärnu kolledžis võitis 
Kristi Raidla, kes sai 19 häält. 
Taavi TUur sai 15, Kadri Riitsaar 
11 ja Kairi Loik 8 häält. Türi 
kolledžis sai Elerin Öövel 37 
häält.

Valimistoimkonnale laekus 
üks avaldus kaebusega väideta
va valimisplakatile pahatahtli
ku eemaldamise kohta. Tõendi
te puudumisel jättis toimkond 
kaebuse rahuldamata. Valimis- 
juhendi rikkumist toimkond ei 
täheldanud.

T U L E M U S E D

Force Majeure 
5 kohta
1. Maidu Laht
2. Oliver Lukason 
7. Pavel Starkov
11. Nino Feštšin 
13. Hanno Nilov

In Corpore 
3 kohta
19. Rivo Bernotas 
24. Peeter Selg 
30. Vahur Peepmaa

Qs Sammas 
5 kohta
38. Allan Selirand
41. Arsi Pavelts
42. Kadri Napritson
43. Uljana Ivanova 
58. Helen Reino

422 häält
58

132
36
36
24

275 häält
48
33
36

403 häält
38 
52
39 
36 
43

Res Publica Juventus
5 kohta 427 häält
60. Alo Raun 44
63. Hermo Adamson 30
72. Aigar Koov 41
79. Tuuli Ploom 24
87. Rene Leiner 28

TNR Academia
4 kohta 361 häält
88. Madis Tõns 32
89. Madis Kauts 31 
103. Ivan Kuznetsov 47 
109. Nele Varendi 34

Sotsialistid
1 koht 115 häält
113. Laura Paide 21

Uus Esindus
1 koht 134 häält
137. Kristjan Sander 27

Keskerakonna Noortekogu
1 koht 90 häält
150. Henri Laasner 23

Terve Mõistus 
2 kohta
169. Lauri Paeveer 
179. Taavi Nuum

218 häält
30
42

Student
1 koht 91 häält
191. Marianna Drozdova 20

Tänavu käis uut esindust 
valimas 2536 tudengit 
(16,2%), eelmisel aastal 
veidi üle 2000 (14,3%).

VARJE SOOTAK

Aardeleid TÜ keemiahoone keldris
T u llio  Ilom e ts
TÜ ajaloo- ja kultuuripärandi 
kaitse komisjoni abiesimees, 
TÜ AMSi esimees

Muinsuskaitsekuul leiti 
ühest vanast panipaigast 
keemiahoones suurel hulgal 
ajaloolise väärtusega far- 
maatsia-alast aparatuuri, 
klaasnõusid, kolbe ja retor- 
te.

Seoses keemiahoone keldris 
toimuvate remonttöödega likvi
deeriti farmaatsia instituudile 
kuulunud vana panipaik. Sel
lesse oli juba vähemalt 1978. 
aastast alates kogutud suurel 
hulgal tööks mittevajalikke ning 
uute vastu välja vahetatud 
vanu seadmeid, klaasnõusid ja 
klaasaparatuuri. Õnneks osati 
hinnata nende ajaloolist väär
tust. Panipaik oli lõpuks niivõrd 
täis tuubitud, et midagi enam 
juurde ei mahtunud.

Seetõttu ei tehtud seal juba 
aastaid enam mingit revisjoni 
ning noorem põlvkond polnud 
ilmselt sellest panipaigast kuul
nudki. Koluärastamishoogtööd

Tullio Ilomets näitab leide -  sinist ja  valget klaas- 
anumat ning keemia sümbolit, rohelisest klaasist suurt 
retorti oma ajaloolisel kujul. a n d r e s  t e n n u s

olid panipaigast mööda läinud 
ja seetõttu teadusajaloolised 
aarded säilisidki.

Farmaatsia instituudi juhata
ja prof Peep Veski nõusolekul 
valiti välja muuseumiväärilised 
esemed, mille koguhulk küünib

rohkem kui sajani. TÜ Ajaloo 
Muuseumi peavarahoidja Leili 
Kriisi sõnutsi on enamik neist 
niisugused, mida muuseumis 
senini pole. See on väärtuslik 
panus ülikooli ajaloomälu säili
tamisele.

T Ü  kammerkoori dirigent Triin Koch. JAAK NILSON

TÜ kammerkoor kolmas
In d re k  M u s tim e ts
koori president

TÜ kammerkoor (dirigent 
Triin Koch) võitis rahvusva
helisel koorifestivalii „Tallinn 
2003“ segakooride kategoo
rias III koha.

Võidu viis endaga Läti Kul
tuuriakadeemia noortekoor 
“Sola” ja teise koha Itaalia koor 
„Coro Jubiiate“.

Segakooride kategoorias 11 
kooriga võistelnud TÜ kammer
koor esitas Heinrich Schützi,

Jüri-Ruut Kanguri, Raimo 
Kangro ja Veljo Tormise loomin
gut. Anti ka kontsert Tallinna 
Matkamajas.

Augustis plaanib koor osale
da Itaalias Arezzos 51. rahvus
vahelisel koorifestivalii.

TÜ kammerkoor on asutatud 
1971. Kooris laulavad TÜ üli
õpilased ja vilistlased. Dirigent 
on 2001. aasta sügisest Eesti 
Muusikaakadeemia koorijuhti
mise eriala magistrant Triin 
Koch, koormeister muusikaaka
deemia üliõpilane Liina Vooro.

Saksa filoloogide 
üliõpilaskonverents
Eda Tursk
germaani-romaani filoloogia 
magistrant

28. aprillil oli saksa filoloogia 
üliõpilastel pärast aastate
pikkust vaheaega jälle üli
õpilaskonverents.

Osavõtt oli küllaltki aktiivne: 
esines seitse bakalaureuseast
me üliõpilast (keeleteaduslikke 
teemasid käsitlesid Diana 
Mikita, Leeni Seppel, Annika 
Rõõmus ja Anita Bojarun; kir
janduslike teemadega astusid 
üles Agnes Ridassaare, Jaan 
Hansen ja Kristi Sinivee) ja 
kolm magistranti (Liii Käng- 
sepp, Sigrid Parts ja Eda Tursk).

Konverents annab lõpetaja
tele hea võimaluse üles astuda 
kokkuvõttega oma bakalaureu
setööst kaastudengite ja õppe
jõudude ees ning saada veel 
kasulikke näpunäiteid. Ka noo
remate kursuste üliõpilased 
said harjutada ettekande pida
mise kunsti väljaspool semina
re.

Korraldajad magistrant Sig
rid Parts ja lektor Eve 
Pormeister pidasid veelgi oluli
semaks ühtsustunde ning üli
õpilaste ja õppejõudude koos
töö süvendamist. Nii esinejad 
kui ka kuulajad olid ühel mee
lel, et traditsiooni tasub jätkata 
ka tuleval aastal.

XIX SELLi mängud
K a ire  Paat
TÜ Akadeemilise Spordiklubi 
spordiprojektijuht

Tuleval reedel avatakse 
Kaunases järjekordsed 
SELLi mängud.

Kaunasesse sõidab TÜ 
koondvõistkond 60 sportlase ja 
kolme esindajaga.

TÜ on esindatud kuue spor
dialaga -  kergejõustik, korvpall 
(mehed ja naised), orienteeru
mine, ujumine, käsipall, judo, 
rannavõrkpall. Judos asuvad 
võistlustulle mitmekordsed 
Eesti meistrid: Tiiu Asper, Lauri 
Kõrgvee ja Vladimir Grill. Ujuja
test osalevad eelmiste SELLi

mängude medaliomanikud Ave 
Merisalu ja Mariann Veisson. 
Orienteerujad tüdrukud on 
kõik Eesti tipud.

Korvpallimeeskonnas kaitse
vad TÜ au Tartu Ülikooli Rocld 
mängijad ja Eesti koondislased 
Tanel Tein, Toomas Kandimaa, 
Marek Doronin, Heiko Rannula, 
Martin Viiask.

KergejÕustiklastest stardivad 
jooksurajal Eesti koondise liik
med Jekaterina Patjuk, Jekate
rina Duman, Julia Krasnova, 
eelmiste mängude võitja kõr
gushüppes Marko Liiva ning 
talvel kõrgus- ja kaugushüppes 
häid tulemusi näidanud Rait 
Oorn.

ф ф

Üliõpilasteatri etendus
Eile kell 22 mängis Tartu Üli- 
õpilasteater (TÜT) koostöös 
Eriti Kurva Muusika An
sambli kvarteti ja Jane 
Müleri tantsutrupiga Vane
muise Teatrikohvikus kaba- 
ree-etendust “Joogem äädi
kat, härrased!”

Etendus on omamoodi jät
kuks TÜTi viimasele lavastusele 
“Artur ja Paul ehk veidi enne 
maailma loomist”. Tekstilooja- 
teks on taas Mehis Heinsaar ja 
Daniil Harms. Samuti on tutta
vad etenduse kujundajad rüh
mitusest IBUR (Margus Liivak 
ja Rasmus Karja).

Kabaree-etendus keskendus 
suurele ja olulisele küsimusele: 
mis on õnn? Kust ta tuleb ja 
kuhu läheb? Kas õnn tuleb alati 
õigel ajal? Ehk on oluline olla 
mõnda aega ka õnnetu? Miks 
mõnda inimest Õnn või õnnetus 
sugugi maha ei taha jätta?

Kergelt melanhoolse kabaree 
lavastas TÜTi kunstiline juht 
Kalev Kudu. Mängisid Anu Viks, 
Kudrun Vungi, Andreas Aimse, 
Sven Paulus, Kristjan Kaljund, 
Indrek Tulp ja Peeter Piiri.

Etendust mängiti sel kevadel 
vaid ühe korra. Taas on kabaree 
publiku ees sügishooajal.
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VahetusüliÕpilased Kaisa Saarenmaa ja  Osma Suomi- Koos kevadpäevade maskotiga poseerivad hetk enne avamist E PM Ü  rektor Alar Karis, 
nen tulid Toomemäele kevadpäevade avamist vaatama, T Ü  õppeprorektor Volli Kalm ja  abilinnapea Laine Jänes. v a r je  s o o t a k

Plagieerimine või vastutulek? Veinikonkursi võitjad
Üliõpilaste kevadpäevadel 
korraldatud mälukal kasuta
ti küsimusi, mis osadele 
mängijatele varasemast tut
tavad.

Mäluka pjedestaalikohad 
kuulusid 2000. aastal loodud 
Tartu Üliõpilaste Mälumängu- 
klubi (TÜMK) esindajatele. Ise
enesest ei olegi selles midagi 
erilist -  paljud klubi liikmed te
gelevad regulaarselt mälumän
guga, nende seas on ka üle va
bariigi tunnustatud tegijaid. 
Siisld teldtas selline kohtade 
jaotus protesti -  ja seda peami
selt klubi liikmete eneste seas.

TÜMK mängudel on kujune
nud tavaks originaalküsimuste 
väljamõtlemine. Pärast mängu 
on küsimused üles riputatud

klubi Intemetileheküljele, kuhu 
on vaba juurdepääs kõigil.

Eelmistel sügispäevadel toi
munud mälukale registreeru
sid mitmed võistkonnad, kelle 
liikmetest oli enamik pidevalt 
osalenud ka TÜMK mängudes.

Suure üllatusena hakkasid 
mängu läbiviijad oma laua ta
gant küsima küsimusi, mille 
autorid istusid nende vastas. 
Klubi liikmete seas tekitas selli
ne asjade käik ebamugavust 
ning mängu läbiviijaid teavitati 
narrist olukorrast.

Loomulikult olid kodulehe
küljel väljasolevad küsimused 
mõeldud kõikidele vabalt kasu
tamiseks, kuid nende teistkord
ne esitamine eelistas selgelt 
klubi liikmeid ning jättis teistele

võimaluse võidelda vaid mada
lamate kohtade eest.

Tänavustel kevadpäevadel 
kordus sama, kuid seekord oli 
kasutatud küsimuste kopeeri
misel peale klubi kodulehekülje 
ka teisi allikaid. Taas olid eelista
tud klubi liikmed, kes olid va
rem küsimustega tuttavad ning 
jällegi ei jäetud teistele mingit 
võimalust.

TÜMK palub korraldajatel 
edaspidi mängu ilu ja aususe 
huvides kasutada küsimusi, 
millele vastamisel puudub osa
del mängijatel selline eelis.

TÜMK liikmed Huko 
Laanoja, Indrek Paavle, 
Arko Olesk, Mart Abel, 

Margus Pihlak, Riina Rae

M are lle  Lepp ik

Tudengiveini konkursi võitja
te seas tõusevad traditsioo
nilise veinimaa Prantsus
maa kõrval esile ka Moldaa
via veinid.

Punaste magusate ja valgete 
magusate veinide klassis osutu
sid tudengite lemmikuks Mol
daavia veinid Kagor Z ja 
Traminer Alb Demidulce Red & 
White,

Punaste kuivade veinide 
klassis ja vahuveinide klassis 
võitsid Prantsuse veinid -  Paul 
Valmeras Rouge ja Duc de Paris 
demi see.

Roosadest veinidest meeldis 
tudengitele virsikuroosa Ru
meenia Late Harvest Rose.

„Tlmdub, et veiniimportöörid 
ei näe tudengit enam vaid kõige 
odavamate magustatud ersats* 
veinide joojana,11 kommenteeris 
üritust peakorraldaja Margus 
Mahoni.

Sel aastal said tudengid vali
da 64 võistleva veini vahel.

Teist aastat Tüdengiveini 
nime all toimuv üritus jätkab 
aastatepikkuse ajalooga 
„Liivimaa Rahvaveini" konkursi 
traditsioone.

Mahoni sõnul on veinikul
tuur osa toidukultuurist, toidu
kultuur aga kultuurist üldse. 
“Veinikultuuri levitamine on 
Tartu Veiniklubi põhikirjaline 
eesmärk ning eeskätt tudengis, 
tulevases valgekraes, tuleks 
näha kultuuri kandjat.”

U U D I S E D

Laenutuste TOPi 
võitis Edgar Krull
TÜ Raamatukogu raamatumes
sil autasustati prof Edgar Krulli, 
kelle „Pedagoogilise psühholoo
gia käsiraamat11 võitis raamatu
kogu laenutuse TOPi.

Seda raamatut oli laenatud 
295 korda. „Olin rõõmsalt ülla
tunud, sest ülikoolis on palju 
suuremaid kursusi kui see, kus 
minu raamatut loetakse," üties 
prof Krull.

Kas teost on vaid headuse 
tõttu nii ohtralt laenutatud, ei 
osanud Krull hinnata. Krulli sõ
nul on praegu „Pedagoogilise 
psühholoogia käsiraamat11 
muutunud Õpetajakoolituses 
kohustuslikuks komponendiks, 
kuid ta avaldab lootust, et an
tud teosele tuleb edaspidi ka 
alternatiive. Raamatu on välja 
andnud TÜ Kirjastus 2000. aas
tal.

Nõusfamis- 
konverents
Täna toimub TÜ raamatukogu 
konverentsisaalis konverents 
“Kuidas Tartu Ülikooli üliõpilast 
paremini nõustada?”.

Arutatakse, millist nõusta
mist ülikoolis pakutakse, kui 
kättesaadav see on, milline on 
info liikumise teekond, kuidas 
peaks nõustamisinfo liikuma 
tugistruktuuride ja teaduskon
dade vahel jne.

Konverentsile on kutsutud 
prodekaanid, kolledžite, deka
naatide ja osakondade juhata
jad ning töötajad, kes tegelevad 
üliõpilaste nõustamisega.

Raamat Tartust
Täna kell 16.30 tutvustab 
Henni Ilomäki Kirjanduse Ma
jas saalis raamatut “Tartto. 
Kiijailijan kaupunki” .

Soome Kirjanduse Seltsi 
uues raamatusarjas “Kirjaniku 
linn” kirjutavad kirjanikud 
Euroopa linnadest.

2003. aastal ilmub ka raamat 
Pariisist.

Veepallis võitis TÜ
2. mail Aura Keskuses toimu
nud TÜ ja TPÜ sõpruskohtumi
se võitis ülekaalukalt Tartu Üli
kool (14:2).

Kuigi seis oli kõvasti TÜ ka
suks, ei tulnud need väravad 
päris kergesti. “Võõra võistkon
na vastu mängima minnes on 
hoopis teine tunne,” ütles Sigrit 
Kokla, kes ise mitu väravat vas
taspoolele lennutas.

TÜ veepalli võistkonda kuu
lusid Niklas Winther-Jensen 
(mängiv treener), Kaido Raud
vere, Priit Toru, Maire Aru, Kai- 
ra Pärenson, Kadri Meesak, 
Sigrit Kokla, Piijo Peterson, Tii
na Beljaeva, Margo Martin, Siim 
Saliste (Kõrgem Sõjakool) ja 
Aigi Ermel.

Kliinikumi 
konverents
16. mail toimub Atlantise kon
verentsikeskuses kliinikumi 
199. aastapäevale pühendatud 
konverents “Haigekassa poliiti
ka ja meditsiini kestvus, areng 
ja järjepidevus Eestis” .

Peetakse kolm istungit, an
takse üle kliinikumi preemia ja 
diskuteeritakse konverentsi 
päevateema üle.

E M A D E P Ä E V A
K O N T S E R T

11. mail kell 12 annab Tartu 
Akadeemiline Meeskoor TÜ 
aulas emadepäeva kontser
di. Kava: http://tam.org.ee/

Tudengilaulul säras TÜ
M are lle  Lepp ik

Kevadpäevadel korraldatud 
tudengilaulu konkursi võitis 
ülekaalukalt meie aima 
materi tudengitest koosev 
Bones’ Club.

“Tudengilaulu võidukoosseis 
kujunes lõplikult päev enne la
vale astumist. Aga olemuselt on 
tegu, nagu nimi ütleb, klubiga -  
sõbrad tulevad, tunnevad en
nast hästi ja mängivad mõned 
lood ka,” kommenteeris Bones’ 
Clubi laulja, usuteaduskonna 
üliõpilane Raul Veeber.

Võidulaul “Hetk” on Bones’ 
Clubi omalooming. Miks “Hetk” 
žüriile meeldis, ei oska Bones’ 
Clubi laulja täpselt arvata, kuid 
“üteldi, et võidulaulu refrään 
(uu-uu-na-na-na-na-naa) oli 
igati nõuetele vastav” .

Tudengilaulu žürii liige, TÜ 
solfed*o õppejõu Elvi Oolo sõ
nul on tähtis, et laulude sisu 
jõuaks eestlaseni eesti keeles.

“Muusika taandub inglise 
keele kummardamisele,” möö
nis tudengilaulu kohta žüriisse 
kuulunud Meelis Leis ansamb
list Ummamuudu.

Helen Kästiku sõnul, kes on 
tudengilaulu konkurssi korral
danud kolmandat aastat, pole 
niivõrd oluline professionaal
sus, kuivõrd veenvus ja  ära
tundmine, et see on tudengitele 
südamelähedane muusika.

“Ei pea endalt kunagi küsi
ma, mis seal ülikoolis üldse teh

tud sai, kui tudengilaulu kon
kurssi ka ei võitnud,” vastas 
Raul Veeber läbi huumoripris
ma traditsioonilisele küsimuse
le, mida esikoht tähendab. “Te
gelikult oli see meeldiv tasu nel- 
ja-aastase tudengilaulutamise 
peale,” lisas ta.

Tudengilaulule sattus Bones’ 
Club 1999. aasta kevadel. “Sel
lest ajast peale on konkurss täh
tis osa kevadest,” ütles Veeber. 
B’C on koos musitseerinud kuus 
ja pool aastat. Koosseis on aas
tatega muutunud, kuid hing on 
jäänud samaks. Tegeldes muu
sikaga, mis on toodetud raadio
te jaoks (nagu näiteks võidulu- 
gu “Hetk”), ise eelistades kasu
tada aga raskemale muusikale 
omaseid trumme ja elektrikitar- 
re, on B’C kahte nägu.

Tudengilaulult võitsid veel 
lihtsuse ja vahetuse preemia 
1£Virmalised” , publiku preemia 
pälvis värvika show eest 
“Etskae”, Ära märgiti ka parima 
omaloomingulisusega Harry 
Tuul ja tundlik kokkumäng ve
nekeelsete lauludega esinenud 
“Red Wine” poolt.

Tudengilaulul astusid üliõpi
lasmaja laval üles kõik soovi 
avaldanud 11 võistlejat. Edasi- 
pääsemiseks oli oluline, et ena
mik bändiliikmetest oleks tu
dengid, et vähemalt üks lugu 
oleks omalooming ning mängi
taks akustiliste pillidega.

Igiliikurite võistlusel Bambus osales ka veok “Ohtlik viirus”, kust kargas tõepoolest 
välja viirusehaige. 4 x a n d r e s  t e n n u s

Kostümeeritud teate jooksjate kostüümid muutuvad aastatega aina napimaks.

http://tam.org.ee/
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Dots Ulo Lepp
29. dets 1917 - 28. apr 2003
28. aprillil lakkas löömast tee
neka arsti Ülo Lepa süda.

Ülo Lepp lõpetas arstiteadus
konna 1944. Samast aastast 
töötas ta teaduskonna sisehai
guste kateedris. 1955. aastast 
oli meditsiinikandidaat, 1960. 
aastast töötas dotsendina.

1988 siirdus dots Lepp vana
duspensionile, kuid ta töötas 
1991. aasta detsembrini edasi 
dotsendina teaduskonna sise
haiguste kateedris ja pärast klii
nikute moodustamist kardio
loogia kliinikus. Kokku töötas 
Lepp Tartu Ülikoolis 48 aastat.

Ülo Lepp on uurinud vererin
ge ja hingamise vahelisi seo
seid. Tema teadustöö tulemusi 
on avaldatud 74 publikatsioo
nis. Temalt on peatükke õpiku
tes. Nii üliõpilaste kui ka arstide 
hulgas on olnud populaarne Ü. 
Lepa “Elektrokardiograafia”, 
millest on 6 kordustrükki, see
juures üks vene keeles.

Peale teaduspublikatsioonide 
on Ülo Lepp avaldanud kunsti- 
ja teatriteemalisi artikleid aja
lehtedes. Treffneri gümnaasiu
mi vilistlasena osales ta aktiiv
selt treffneristide vilisdasüri-

tustel. Ü. Lepp oli EÜSi liige ja 
aktiivne vilisdane.

1970 sai Ü. Lepp Nõukogude 
Eesti preemia. Eesti Vabariigi 
79. aastapäeva puhul autasus
tati teda Eesti Punase Risti I 
klassi ordeniga.

Ülo Lepa arstikunst, suhtumi
ne haigetesse ja inimlik ning üu 
väärtustav suhtumine kõigesse 
enda ümber mõjustab edasi ar
vukaid kolleege ja õpüasi.

Kolleegide nimel

Rein Teesalu 
kardioloogia kliinikust

Õ N N I T L E M E

Emeriitprofessor Hans- 
Voldemar Trass 75
2. maü 75-aastaseks saanud 
Hans Trass lõpetas 1952 üli
kooli bioloogia eriala. 1955 kait
ses bioloogikandidaadikraadi. 
Sellest aastast algas õppejõutöö 
taimesüstemaatika ja
geobotaanika kateedris (botaa
nika ja ökoloogia instituut), 
kaua aega oli ta ka kateedriju
hataja. 1969 kaitses doktori
kraadi, professorina töötas aas
tast 1971, emeriteerus 1994.

1975 valiti Trass Eesti NSV 
Teaduste Akadeemia korres- 
pondendiikmeks, 1989 nimeta
ti akadeemikuks.

1996 anti Eesti teaduse elu- 
tööpreemia lihhenoloogia- 
uurimuste (samblikuteadus) 
eest, 1997 valiti Venemaa Loo
dusteaduste Akadeemia välis
liikmeks. Oli Eesti Looduseuuri
jate Seltsi president ja asepresi
dent, UNESCO rahvusvahelise 
programmi “Inimene ja bio
sfäär” Eesti rahvusliku komitee 
esimees jne.

Trass on ligi 600 publikatsioo
ni, sh 7 monograafia autor.

Ta on välja töötanud 
lihhenoindikatsioonilise meeto
di õhukeskkonna saastatusast- 
me määramiseks, mida on ra
kendatud Eestis, Venemaal, 
Prantsusmaal, Kanadas jm. 
Trass andis esimesena üldise 
ülevaate taimkatteteaduse aja
loost, koolkondadest ja arengu
tendentsidest. Samuti on Trass 
analüüsinud pidevuse ja pide
vusetuse fenomene biosüstee- 
mides, ökoloogia kui kompleks- 
teaduse ülesandeid jpm.

1960 uuris Trass Kamtšatka 
geisrite oru taimkatet, tema 
uurimistöö ilmumist loetakse 
termofiilsete Ökosüsteemide 
uue (ökoloogilise) uurimisetapi

alguseks. Samuti on ta põhjen
danud mitme uue kaitseala (sh 
Lääne-Eesti saarestiku biosfääri 
kaitseala) asutamise vajadust 
Eestis.

Viimasel ajal on Trass tegel
nud Euroopa hävimisohus ole
vate samblikuliikide kaardista
mise ning Eesti põlis- ja tulun
dusmetsade võrdleva ökoloogi
lise ja floristilise uurimise ja 
nende kaitse probleemidega.

Tihti arvatakse, et edukad 
teadlased on inimestena veidi 
igavad, kuivad.

Hans Trass kummutab selle 
ettekujutuse täielikult. Tema 
puhul on tegemist isikuga, kel
les teadus ja kunst elavad käsi
käes, kelle muusikaõpingud 
päädisid professionaalse tase
mega. Oma rohkete publitsistli
ke esinemiste kaudu, aga ka 
tänu tihedale läbikäimisele kul- 
tuuriinimestega, oli Trass üks 
neist, kelle mõjul kujunes 20. 
sajandi teise poole Eestis välja 
teadmine, et loodusteadus, loo
duskaitse ja kultuur on tegeli
kult väga ligistikku paiknevad 
nähtused.

Kolleegid

Õ N N I T L E M E

Professor Agu Laisk 65
Nimi Agu Laisk seostub teadlas- 
ringkonnas eelkõige sõnaga 
“fotosüntees” .

Taimede elutegevus polnud 
koolipoisi ega füüsikatudengi 
huviorbiidis. Tolleaegse teadu
se “kuumad” teemad olid tuu- 
mafüüsika ja radioaktiivsus. 
Kuid eluloo sobimatus (isa elas 
USAs) ei võimaldanud tuuma- 
füüsiku karjääri ja “noor vihane 
mees” uuris alustuseks päikse- 
kiirguse levikut taimkattes.

Päikesekiirgusest kasvas väl
ja uurimistemaatika, mida juu
bilar on sihikindlalt järginud 
rohkem kui 30 aastat. Olgu see 
siis astronoomia või moleku
laarbioloogia instituudis.

Olles pidevalt mõtetega uues 
ja teaduses teistest alati 
sammuvõrra ees, on Agu väga 
kaugele jõudnud. Juubilari su
lest pärineb üle saja teadusar
tikli, ta on valitud Eesti TA aka
deemikuks ja USA Taimebioloo
gia Seltsi eluaegseks korres
pondentliikmeks. Ta on kahe
kordne Eesti riikliku teadus
preemia laureaat, üks enim tsi
teeritud TÜ teadlasi maailmas.

Tudengite ja kolleegide hul
gas TÜMRIs seostub Agu Laisk 
eelkõige füüsikaga, 10-aastane 
tegevus ülikoolis on täide vii
nud koolipoisi unistuse: saada 
kunagi füüsikaprofessoriks. Sa
dade bio-geo tudengite jaoks on

Agu Laisk füüsikaprofessor.
65. sünnipäev pole just alati 

rõõmus sündmus ülikooli tööta
jale. Kui endiselt nooruslikule 
kiirele loogilisele mõtlemisele ja 
energiale on lisandunud koge
mus teaduses ja õpetamises, ar
vatakse, et on aeg pehmed sus
sid jalga panna ja lõõgastuda 
praksuva kamina ees. Uurija- 
professori amet annab võimalu
se veel mõne aasta töötada koos 
oma šefiga ja kasvatada kraadi
õppes tudengeid, kes asuvad 
lahendama õpetaja küsimust 
“Mis määrab taime fotosünteesi 
kiiruse?” .

Palju õnne sünnipäevaks, 
head tervist ja häid ideid soovi
vad

kolleegid taimefüsioloogia 
õppetoolist

Õ N N I T L E M E

Dots Aino Siimon 60
6. mail tähistas oma 60. sünni
päeva dotsent Aino Siimon.

Ta lõpetas 1967 kiitusega toi
dukaupade tundmise eriala TÜ 
majandusteaduskonnas, 1971 
kaitses majanduskandidaadi 
kraadi kaubandusökonoomi- 
kas.

1987-1997 oli Siimon kau- 
bandusökonoomika kateedri 
(hiljem õppetooli) juhataja ning 
1993-1996 turunduse ja juhti
mise instituudi juhataja.

Tema praegused uurimis
suunad on seotud peamiselt 
väikeettevõtluse ja ettevõtte 
ning ajaja riskijuhtimise prob
leemidega.

Kõiki oma töid on juubüar tei
nud äärmiselt põhjalikult ja ko
husetundlikult. Ta on alati enda 
vastu nõudlik ning suutnud 
seejuures mõista teiste inimlik
ke nõrkusi.

Aino Siimonil on oskus kõike 
süstematiseerida ja üldistada, 
ta on tulemuslikult kohanenud 
viimase kümnendi suurte muu
tustega.

Soovime juubilarile head ter
vist ja jätkuvat elurõõmu!

Kolleegid

70
Silvi Tõlgo,
riidehoidja - 12. mai

60

Kaisi Karm,
personaliarvestuse spetsialist ■ 
15. mai

55
Galina Sonn,
tehnik -  11. mai

50

Irina Avramets,
lektor - 12. mai

40

Janika Kõrv, 
assistent -  12. mai

35

Piret Murel,
õppeosakonna spetsialist - 11. 
mai
Raido Krusenberg,
elektrik -  15. mai

30

Jüri Gordejev,
lektor - 11. mai

Ü L I K O O L I  F I L M I K L U B I S

14. mail kell 19 näitab ülikooli filmiklubi kinos Illusioon Arvo 
Iho filmi “Karu süda” . Tasuta! Toetab TÜ Üliõpilasesindus.

ACTA DIURNA
9, mail kell 16.15 esineb eetika- 
keskuses (Ülikooli 7, II korus) 
emeriitprof Eero Loone ettekan
dega “Õigus keeldumisele” .

KAITSMISED
14. mail kell 10.15 kaitseb Tiigi 
78-236 Aivar Nigol magistritööd 
“Haldusterritoriaalne reform. Va
batahtlik ühinemine Otepää piir
konna näitel” . Juhendaja: Tarvo 
Kungla MPol. Oponendid: dr 
Garri Raagmaa, MSc Kristiina 
Tõnnison. Info: Ingrid Palgi, tel 
375 960.

14. mail kell 15 kaitseb TÜ nõu
kogu saalis Helgi Kolk doktori
väitekirja “Dyspepsia and Heli
cobacter pylori infection: The 
diagnostic value of symptoms, 
treatment and follow-up of pa- 
tients referred for upper gastro- 
intestinal endoscopy by family 
physicians” . Juhendaja: prof 
Heidi-lngrid Maaroos (TÜ Poliklii
nik). Oponendid: prof Ants Peet
salu (TÜ Kirurgiakliinik) ja prof 
Agu Tamm (TÜ Sisekliinik).

20. mail toimub matemaatika-in- 
formaatikateaduskonnas (Liivi 2- 
405) kolm magistritööde kaits
mist:
kell 14.15 Vitali Retšnoi “Kujutus
te teooria põhiprobleeme". Ju
hendaja: prof Maido Rahula. 
Oponent: dots Viktor Abramov; 
kell 15.45 Sven Laur “Reliability 
and security of the NTRU 
encryption and signature 
schemes” . Juhendaja: dots Ahto 
Buldas. Oponent: lektor Jan 
Villemson;
kell 17.15 Kaido Hallik “Õpikesk- 
kond “Virtuaalsed Matkad” ” . Ju
hendaja: dots Jaanus Pöial. 
Oponent: dots Rein Prank.

23. mail kel! 11.15 kaitseb õigus
teaduskonnas (Näituse 20-103) 
Jüri Saar doktoritööd “Õigus
vastane käitumine alaealisena ja 
kriminaalsed karjäärid (Eesti 
1985-1999 longituuduurimuse 
andmetel)” . Juhendaja: dots 
Jaan Ginter. Oponendid: prof 
Jaan Kõrgessaar ja külalisprof 
Eerik Kergandberg.

LOENGUD
12.-15. maini peab etnoloogia 
õppetoolis loenguid Turu Ülikooli 
külalisõppejõud dr Helena 
Ruotsala:
12. mail kell 16.15 “Ethnic 
identities in transition” , (H 426).
13.mail kell 16.15 “Ethnic 
landscapes”, (H 215).
15. mail kell 16.15 võrdleva rah
valuule õppetooli raamatukogus 
(Ülikooli 16) seminar magistranti
dele ja doktorantidele “Women 
in the village -  men on the tund
ra -  how space is divided bet- 
ween genders” . Info: Ene Kõre- 
saar, enesh@ut.ee, tel 375 654.

12. mail kell 17.15 esineb eetika- 
keskuses (Ülikooli 7, II korus) 
TTÜ dots Mari Meel (PhD) ette
kandega “ Innovatsiooni eetilised 
riskid". Info: Kirsti Jõesalu, kirsti 
@ut.ee, tel 375 427,375 327.

13. mail kell 16.15 toimub Tiigi 
78-332 prof Robert Lee Munroe 
(Pitzer College) loeng “The 
Ontogeny of Sex Differences: 
Child Development Across 
Cultures” .

14. mail peab samas prof Ro
bert Lee Munroe loengu “The 
Couvade and Male Pregnancy 
Symptoms: A Psychological In- 
terpretation” . Info: prof Jüri Allik, 
jyri@psych.ut.ee, tel 375 902.

14. mail kell 16. 15 toimub Lossi 
3-406 ÕESi ettekandekoosolek. 
Tatjana Minnijahmetova: “Tradi- 
cionnye obrjady zakamskih ud- 
murtov".

15. mail kell 14.15 esineb Tiigi 
78-236 Bielefeldi Ülikooli emeriit
prof Peter Schöber loenguga 
“Wirtschaft, Stadt und Staat. 
Von den Anfängen bis zur 
Gegenwart" Info: Kristiina Tõn- 
nisson, kristiina@ec.ut.ee, tel 
375 937.

TEATED
Iganädalased ülikooli hommiku- 
palvused toimuvad kolmapäeviti 
kell 9.15-9.45 ph aud 227. 14. 
mail peab palvust Lauri Beek- 
man SPA Tartu kogudusest.

FRENSi KONVERENTSITEENUSED

Frens Konverentsiteenused on ASi Frens kaubamärk. Profes
sionaalne konverentsikorraldus on olnud ASi Frens üks 
põhilisi tegevusalasid alates ettevõtte asutamisest 1991.

Professionaalse teenusepakkujana võtab Frens enda kanda 
kõik administratiivülesanded, et korraldaja saaks keskendu
da sisule. Kogemustele ja oskustele toetudes pakume häid 
lahendusi nii paaritunnistele nõupidamistele kui ka mitme- 
päevastele rahvusvahelistele konverentsidele.

Senisest koostööst TU teaduskondade ja asutustega võib 
näitena tuua ajakirja Juridica juubelikonverentsi juunis 
2002 , rahvusvahelise õigusteaduse konverentsi "Eesti tsi- 
viilseadustik ja Euroopa eraõigus" septembris 2001, Balti- 
ja Põhjamaade infektsioonhaiguste kongressi mais 2000.

Lähitulevikus toimuvad Frensi Konverentsiteenuste kaasabil 
Tartus:
• Eesti Sisearstide Seltsi XI kongress,
• Balti neuroloogide 4. kongress,
• Euroopa Mükobakterioloogide Seltsi 24. aasta kongress,
• Rahvusvahelise Lihhenoloogia Assotsiatsiooni 5. süm

poosion (IAL5).

Rohkem informatsiooni veebilehel wvvw.frens.ee

Frens
onverentsi-
teenused

Tel: Tartus 341 101, 
Tallinnas 6 979 290 

E-post: konverents@frens.ee

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194x268 mm) 2700.- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680, 051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500.- Logo ja/või foto kasutamine 50.- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92 x 131 mm) 800.- Reklaamteksti rida 10.- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Kerli Kuusk Faks: 07375440 1/12 lk (92x64 mm) 500,- Kuulutuse rida 5,- laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 Keeletoimetaja Marika Kullamaa http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44 x 64 mm) 250,- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.
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T Ä N A  L E H E S

TÜ töötajad käi
sid Läti Ülikoolis
LK 3

1T koolitusest
LK 2

Kirjanik Jaan  
Kross ja  Tartu
LK 3

Saksa kunst 
raamatukogule
LK2

U U D I S E D

TÜ nõukogu toetas 
uusi prorektoreid
Rektor Jaak Aaviksoo tutvustas 
TÜ nõukogu aprillikuu istungil 
uusi prorektoreid ning nende 
töövaldkondi.

Uueks arendusprorektoriks 
saab praegune bioloogia-geo- 
graafiateaduskonna dekaan 
prof Ain Heinaru ja õppepro
rektoriks usuteaduskonna de
kaan prof Tõnu Lehtsaar. Täies
ti uuel prorektori ametikohal 
hakkab prof Jaak Kangüaski te
gelema rahvusülikooli arenda
misega.

Nõukogu otsustas ka hääleta
da uute kandidaatide poolt, mis 
lisaks kindlust nii rektorile kui 
ka kandidaatidele nende edas
pidises töös.

Prof Heinaru toetas 35 nõu
kogu liiget, prof Lehtsaart 39 ja 
prof Kangilaskit 40 44-st nõu
kogu liikmest.

Uued prorektorid asuvad 
tööle juunist.

Ajakirjanduse 
osakonna päev
23. mail kell 15 algab aulas aja
kirjanduse ja kommunikatsioo
ni osakonna päev.

Osakonna aastasest tegevu
sest teeb ülevaate osakonnaju
hataja Halliki Harro-Loit.

Külalislektor Erkki Hujanen 
peab loengu “Newspaper and 
newspaper’s non-subscription 
in Firüand.”

Sõnavõttude järel toimub es
makursuslaste rebaseaasta lõ
petamine, kirjutatakse alla eeti
kakoodeksile ja räägitakse järg
misel aastal peetava osakonna 
juubeli ettevalmistusest,

1954 avati ülikoolis eesti filo
loogia osakonnas žumalistika 
eriharu, 1979 alustas tööd žur- 
nalistika kateeder.

Osakonna päeval kirjutatak
se alla ka koostöölepingule 
Uppsala Meediakolled*iga.

Iiri saatkonna 
stipendiumid
23. mail annab Iiri Vabariigi 
suursaadik. Sean Farrell Euroo
pa kolledžis üle Iiri saatkonna 
stipendiumid Euroopa õpingu
te magistriprogrammis õppiva
tele riigiametnikele.

Stipendiumi saavad Varmo 
Pilt (PRIA), Rait Kuuse, Lauri 
Kuusing (Justiitsministee
rium), Heli Jalakas (Riigikont
roll), Mari Väli (Sotsiaalminis
teerium) ja Sirje Kaljumäe (EV 
Riigikohus). Stipendiumide 
eraldamiseks korraldati avalik 
konkurss.

т  т  • SjlHD-SKSEMPLAUus esindus 
alustas tööd

Akadeemiline spordi
klubi lõpetab hooaja
l l la r i Lään

21. mail kell 14 algab Ujula 
tänava spordihoones MTÜ 
Tartu Ülikooli Akadeemilise 
Spordiklubi hooaja pidulik 
lõpetamine.

Spordiklubi esitleb hooaja lõ
petamisel oma uut sümboolikat, 
tutvustab aastaraamatut ja uut 
arengukava ning tänab spordi
klubi sponsoreid ja autasustab 
parimaid sportlasi.

Ürituse avab rektor ja ülikooli 
spordinÕukogu esimees Jaak 
Aaviksoo. Spordiklubi aastaraa
matut, eelarve raamatut ja 
arengukava aastani 2006 
tutvustab spordiklubi juhatuse 
esimees Riho Illak.

Üritusele on kutsutud hari- 
dus- ja teadusminister Toivo 
Maimets, kultuuriminister Ur
mas Paet, Eesti Olümpiakomi
tee esimees Mart Siimann, Tar
tu linnapea Andrus Ansip, Eesti 
spordialaliitude ja sponsorite 
esindajad ning paljud teised

ülikooli sporditegevusele kaasa 
aidanud inimesed.

Meelelahutuslikus program- 
mis esinevad korvpallimees
konna Tartu Ülikooli Rock korv
pallurid ja tantsutüdrukud, 
akadeemilise spordiklubi kultu
ristid ja rühmvõimlejad.

TÜ Akadeemüise Spordiklubi 
põhitegevus on suunatud saa- 
vutusspordi ja harrastusspordi 
arendamisele.

Klubi on kõige laiema tege
vusvaldkonnaga klubisid Eestis. 
Praegu on spordiklubi esinda
tud 18 spordialaliidus, st et klu
bi sportlased osalevad nende 
alaliitude võistlussüsteemis.

See aasta on olnud klubile 
edukas, võideti 40 Eesti meist
ritiitlit.

TÜ Akadeemiline Spordiklu
bi reorganiseeriti 15. mail
2002. Spordildubi moodustati 
aastal 1918, tänavu saab spor
diklubi seega 95-aastaseks. Pi
dulikum aastapäeva tähistami
ne leiab aset sügisel.

K adri N ap ritso n
TÜÜE teabetoimkonna 
esinaine

Üliõpilasesinduses on end 
sisse seadnud uued noored, 
kel on juba rohkesti tege
vusplaane.

Haridustoimkond jätkab 
e-konspektide levitamist Inter
netis. “Üliõpilaste kiire elu ning 
tihti ka haiguste tõttu ei ole või
malik jõuda loengutesse, seega 
loodetakse e-konspektidele, 
mis peaksid olema saadaval õp- 
peinfosüsteemis,” selgitab hari- 
dustoimkonna esinaine Uljana 
Ivanova. “Ka ööraamatukogu 
on sessi ajal väga kasulik, sest 
ainult raamatukogus on õppe
materjalid, mida üliõpilane õp
pimiseks vajab. Väga paljud 
leiavad õppimiseks vaba aja al
les öösel. Oma kogemuste põh
jal võin väita, et inimene aktivi
seerub just öisel ajal,” toetab 
Uljana ööraamatukogu projekti 
jätkamist. Samuti planeerib ha
ridustoimkond tegeleda ka kar
jääriteenistuse küsimustega. 
“Paljud tudengid ei jõua sinna. 
Nende jaoks on lihtsam suhelda 
teiste tudengitega. Seepärast 
peaks esinduse juures olema 
karjääriteenistuse konsultant,” 
lausub Uljana.

Kaasatakse kotledžid

Integratsiooniosakonna esime
he Maidu Lahe sõnul on nende 
osakonnal plaanis hakata tege
lema kahes suunas. “Meie esi
mene eesmärk on kaasata vene 
keelt kõnelevad tudengid iga
päevasesse üliõpilasellu. Seni
ne tulemuslik koostöö vene
keelsete üliõpilaste ühinguga 
peaks jätkuma,” selgitab Laht. 
“Me tahame, et ka kolled-ite 
tudengid tunneksid end kui 
osake ülikoolist.” Teine eesmärk 
on tutvustada tudengite vahe- 
tusprogramme ja ÕppimisvÕi-

Kasvuhoone ehitus edeneb
Varje  S ootak

Nädal tagasi võeti botaani
kaaia uue troopikakasvu- 
hoone sarikatelt maha pärg.

Direktor Heiki Tamme sõnul 
püstitatakse troopikakasvu- 
hoone endise asemele. “See 
koosneb kolmest eri kliimaga 
sektsioonist, mis võimaldab 
tundma õpetada troopilise vih
mametsa, mäestikumetsa ja 
kõrbe taimeliike. 300 m2 põran
dapinnaga troopikahoone har
moneerub arhitektuurselt pal
mihoonega, kõrgus ulatub 13,4 
meetrini.” Ehitusmaterjalidena 
kasutatakse kaasaegseid teras- 
ja alumiiniumkonstruktsioone, 
kattematerjalidena energia- 
säästlikke pakettklaase ja mit- 
mekihilisi polükarbonaatplaate. 
Kasvuhoone soojus-, valgus, 
niiskus- ja tuulutusrežiime 
kontrollib arvuti.

Ehitus valmib tuleval aastal.

Sarikatelt maha võetud 
pärg on botaanikaaia 
direktor Heiki Tamme 
käes. v a r je  s o o t a k

maiusi välismaal ning luua kon
takt välistudengite koduülikoo- 
lidega.

Kultuuritoimkond on sead
nud oma peamiseks eesmärgiks 
tudengitele sobiva ja taskuko
hase meelelahutuse pakkumi
se. Kultuuritoimkond plaanib 
kindlasti ka edaspidi kaasa lüüa 
traditsiooniliste ürituste korral- 
damisel -  tudengipäevad, reba- 
senädal, ülikooli aastapäeva 
ball, ISIC-peod jne. “Kavatseme 
aktiviseerida tegevust uute tu
dengite teadvustamise vallas,” 
selgitab kultuuritoimkonna esi
mees Rivo Bernotas. Tema sõ
nul ei tohiks tähelepanuta jätta 
ka sportimisvõimalust. “Ülikooli 
spordiklubidesse ja -asutustes
se kuulumine peab olema tu
dengitele taskukohane,” sõnab 
Rivo.

Jätkatakse varasemat

Uues esinduses jätkatakse ka 
varem alustatut. “Prioriteediks 
on jätkata pooleliolevate pro
jektidega ning kindlasti pool
dan sotsiaaltoetuste maksmist 
ühiselamus elavatele tudengi
tele,” lausub sotsiaaltoimkonna 
esimees Henri Laasner.

Majandustoimkond lubab 
anda endast parima eelarve 
koostamisel ja selle kasutamise 
jälgimisel. “Oma töös kavatsen 
eelkõige lähtuda esinduse fi
nantsmajanduslike vahendite 
otstarbekast kasutamisest,” lu
bab esimees Oliver Lukason.

Et aga üliõpilane kõigest üli
koolis ja ka esinduses toimuvast 
teadlik oleks, kavatseb teabe- 
toimkond hakata välja andma 
üliõpilastele oma ajalehte, mis 
kajastaks ka esinduse tööd, 
ning informatiivset veebipor- 
taali. Eesmärk on kaasata jär
jest rohkem tudengeid esindu
se igapäevastesse tegemistesse 
ning lähendada üliõpilast esin
dusega.

Uue esinduse liikmed Oliver Lukason, Kadri Napritson, Lauri Paeveer, Uljana 
Ivanova, Maidu Laht, tagareas Rivo Bernotas ja  Henri Laasner. 2 x v a r je  s o o t a k

Esindust juhib Lauri Paeveer
Varje  S oo tak

TÜ Üliõpilasesinduse uueks 
esimeheks valiti Lauri Pae
veer valimisnimekirjast 
“Terve Mõistus” .

Mida tahate esimehena ära 
teha?

Alustada tahame arenguka
va koostamisest, mis siiani tege
mata. Oleme võtnud eesmär
giks tuua esindus üliõpilastele 
lähemale, seda eelkõige tuden- 
giportaali ja oma ajalehe loomi
sega. Tahame olla ülikoolile 
võrdväärne partner.

Kindlasti toetame teklite 
taaskasutusele võtmist ja ühis- 
elamuhindade tudengisõbrali- 
kuna säilitamist.

TTÜs, TPÜs ja  EPMÜs ei toimu 
nö poliitilised esinduse vali
mised nagu TÜs, vaid teadus- 
konnapÕhised. Teaduskond- 
likke valimisi pooldati ka 
mitme nimekirja program
mis. Mida arvate?

Lauri Paeveer.

Minu seisukoht teadus- 
konnapõhiste valimiste suhtes 
on pigem negatiivne. Praegu 
seisame silmitsi olukorraga, kus 
paljud esinduse liikmed on 
ühest ja samast teaduskonnast 
(nt sotsiaalteaduskond) ja seda 
põhjusel, et mõnest teaduskon
nast pole olnud kandideerijaid.

L A U R I  PA EV EE R
( S Ü N D  1 9 8 3 )

1989-2001 Tallinna Reaalkool
2001 -2002 ajateenistus üksik- 

vahipataljonis
2002 TÜ avaliku halduse 

üliõpilane
Ühiskondlik tegevus: 1999. 

aastast tegelnud aktiivselt 
õpilasomavalitsustega,

1999-2001 Eesti Õpilasomava
litsuste Liidu juhatuse liige.

Hobid ja sport: korvpall 
(noorteklassis Eesti meistri
võistluste II ja III koht),

Tallinna kesklinna koolide 
meister kõrgushüppes ja 
kuulitõukes.

Muutes valimissüsteemi tea- 
duskonnapõhiseks, tekiks olu
kord, kus mõnest teaduskon
nast oleks ääretult vähe kandi
daate ja teisalt jääks mõnest 
teaduskonnast hulk tegusaid 
inimesi esindusest välja, sest 
teaduskonnale pole lihtsalt roh
kem kohti ette nähtud.
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Tartu Ülikooli uus 
aastaraamat
Ilmus “Tartu Ülikooli aastaraa
mat 2002” . Raamat on värvi
trükis, eesti ja inglise keeles, 
värvifotodega. Tähtsamad sta
tistilised andmed on esitatud 
lühitabelite ja diagrammidena. 
Raamat valmis teabetalituse, 
multimeedia keskuse ja ülikooli 
kiijastuse ühistööna.

Teaduskonnad ja asutused 
saavad tasuta tutvumisek- 
semplari. Külalistele kinkimi
seks ja saatmiseks saab aasta
raamatut osta sisekäibe korras 
üldosakonnast, hind on 65 kr.

Mai lõpuks valmib ülikooli 
aastaaruanne -  2002. aasta te
gevuse mahukas kokkuvõte li
sadega, must-vaiges trükis.

Kandideerivad 
Toomas Asser ja 
Hele Everaus
Arstiteaduskonna dekaani vali
mised toimuvad 21. mail kell 14 
Biomeedikumi suures auditoo
riumis.

Kandidaatideks on esitatud 
praegune dekaan neuroloogia- 
professor Toomas Asser ja 
arendusprorektor hematoloo- 
gia-onkoloogiaprofessor Hele 
Everaus. Mõlemad kandidaa
did andsid kandideerimiseks 
oma nõusoleku.

19. mail kell 16 kohtuvad 
kandidaadid teaduskonna rah
vaga Biomeedikumi suures 
auditooriumis.

TÜ Sihtasutuse 
usalduskogu sai 
uued liikmed
Sihtasutuse seitsmest liikmest 
valiti kate uut.

Uued usalduskogu liikmed 
on TÜ vilistlaskogu esimees 
Mihkel Pärnoja ja riigikantselei 
Euroopa Liidu infosekretariaa- 
di juhataja Hannes Rumm. 
Usalduskogust lahkusid 
Hill&Knowlton Balti juhatuse 
esimees Peep Mühls ja Riigikoh
tu esimees Uno Lõhmus.

Sihtasutuse tegevust koordi
neerib 7-liikmeline usaldusko
gu, mille viis liiget valib toetajate 
koosolek ümber igal aastal. 
Koosolekule on kutsutud usal
duskogu lükmeid valima eraisi
kud ja ettevõtted, kes on eelmi
se aasta jooksul sihtasutust toe
tanud vähemalt 5000 krooniga. 
Ühe liikme määrab usaldusko- 
gusse TÜ ja ühe liikme TÜ Vilist
laskogu.

Usalduskogu korraldab siht
asutuse juhtimist ning kontrol
lib selle tegevust.

Sihtasutus on viie aasta jook
sul välja maksnud 7,6 mln kr 
stipendiume 300 üliõpilasele ja 
teadurile.

Ülikoolide 
administraatorid 
Kaliningradis
16. ja 17. mail osaleb TÜ 
8-liikmeline delegatsioon eesot
sas Jaak Aaviksooga Kaliningra
di Riiklikus Ülikoolis Läänemere 
regiooni ülikoolide koostÖÖvõr- 
gustiku Balti ülikoolide admi
nistraatorite seminaril.

Seekordse foorumi teema on 
akadeemilise organisatsiooni 
juhtimine. Aaviksoo peab semi
naril ettekande “Academic vs. 
Entrepreneurial Leadership” .

See on neljas seminar, eelmi
ne toimus aasta tagasi Tartus.

2000. aasta algul Turu Üli
kooli eestvedamisel regionaalse 
katusorganisatsioonina loodud 
Läänemere ülikoolide koostöö
võrgustikku kuulub 17 ülikooli
6 riigist, Eestist TÜ, EPMÜ, TPÜ 
ja TTÜ.

M ariko  F aster
TÜ Lõuna-Eesti keele- ja 
kultuuriuuringute keskuse 
kuraator

16 Kagu-Eesti üldharidus
kooli õpetajat lõpetas Võru 
Instituudis edukalt kursuse 
“Lõuna-Eesti keel ja kul
tuur” .

Kursusel süvendati teoreetili
si ja praktilisi teadmisi lõuna
eesti keelest, kirjandusest, aja
loost, arheoloogiast, etnoloo
giast, kirjandusest ja rahvaluu
lest. Lektoriteks olid Tartu Üli-

Eile oli Narva kolledžis kol
mas üliõpilaste teaduskon
verents.

Kolledži direktori Katri Raigi 
sõnul on kolledžile teadustöö 
arendamine äärmiselt vajalik 
nii üliõpilaste kui ka kolledži 
tulevikule mõeldes. “Tulevased 
õpetajad saavad konverentsil

kooli ja Eesti Rahva Muuseumi 
teadlased.

Enamik osalenud õpetajaist 
töötab koolis võru keele ja kul
tuuri õpetajana. Seepärast oli 
teoreetilisemat laadi teadmiste 
ja uute seisukohtade omanda
mine neile hädavajalik.

Osavõtjad toonitasid, et koo
litusel käimine tegi võru keele ja 
kultuuri õpetajad üksteisega 
tuttavamaks ja andis võimaluse 
asju selgemaks rääkida.

Kursuse korraldas TÜ Lõuna- 
Eesti keele-ja kultuuriuuringu
te keskus.

teadustöö esitamise tulerist
sed,” ütles Raik.

Töö toimus eesti filoloogia, 
inglise ja vene filoloogia ning 
psühholoogia-pedagoogika 
sektsioonides.

Konverentsil esines 30 üliõpi
last, neist kolm plenaaristungil. 
Eelmisel aastal oli osalejaid 24.

Varm o Vene
TÜ arvutiteaduse instituudi 
dotsent

Arvutiteaduse instituudi va
nemteadur Peeter Laud sai 
aprillis Varssavis toimunud 
Euroopa suurimal ja prestii- 
žikaima! tarkvaratehnoloo
gia konverentside seerial 
ETAPS 2003 (European 
Joint Conferences on

Theory and Practice of 
Software) auhinna oma ar
tikli eest.

Iga-aastase traditsioonina 
kuulutavad ETAPSi sponsoror- 
ganisatsioonid konverentsidel 
välja parima artikli preemiate 
võitjad. EAPLSi (European 
Association for Programming 
Languages and Systems) au
hinna sai Peeter Laud artikli 
“Handling Encryption in an

Analysis for Secure Infor
mation Flow” eest.

Peeter Laud on lõpetanud
1998 TÜ informaatika eriala 
magistrikraadiga, Õppinud dok
torantuuris TÜs ning Saarimaa 
Ülikoolis. 2002 kaitses Saari
maa Ülikoolis doktoriväiteldija. 
Tema teadustöö põhivaldkon- 
nad on krüptoloogia, program
meerimiskeelte semantikad ja 
programmianalüüs.

Teaduskonverents 
Narva kolledžis

Emeriitprofessor Leonid 
Stolovitš annetas TÜ Raa
matukogule saksa kunstni
ku Kurt Magritzi (1909-1992) 
linogravüüride sarja.

Prof Stolovitš rääkis raama- 
tukogu rahvale oma tutvumi
sest Magritziga ning tema tööde 
avastamisest. Kahe totalitaarse 
režiimi vahele jäänud traagili
sest kunstnikusaatusest kirju
tab prof Stolovitš ajakirja 
Võšgorod saksa kultuurile pü
hendatud numbrites. UTs il
mub lähiajal selleteemaline in
tervjuu prof Stolovitšiga.

Prestiižikas

Ülikooli siseinfo spetsialist Kerli Kuusk ja  pressinõunik Illari Lään leiavad, et praeguse kiire infotehnoloogia arengu 
juures on äsja trükist tulnud käsiraamatut väga vaja. v a r je  s o o t a k

IT koolitus TÜ töötajatele
Riina  R e inum äg i
IT-osakonna spetsialist

Aprillis korraldas IT-osa- 
kond koos personaliosa
konna ning avatud ülikooliga 
küsitluse töötajate IT-kooli- 
tuse kohta.

Kokku laekus 205 vastust, 
neist 45% teaduskondadest, 
24% haldus- ja  tugistruktuu
rist, 24% asutustest ning 7% 
kliinikumist. Kõige aktiivsem ta
gasiside tuli mereinstituudist ja 
geograafia instituudist.

12% vastanuist arvab, et on 
saanud piisavalt IT-koolitust. 
Ülejäänud 88% arvab vastupi
dist, kuid peaaegu kõik vasta
nud vajavad enda arvates veel 
täiendavat koolitust või arva
vad, et koolitus peaks toimuma 
pidevalt.

Õppevormina eelistab 65% 
klassikalist kursust arvutiklas
sis või rühmakursust oma 
struktuuriüksuses, 15% eelis
tab veebipõhist kaugkoolitus
kursust, 11% vajaks indivi- 
duaalkoolitust, 9%-le piisaks 
hästi kiijutatud juhendist.

Millest puudust tuntakse?

Kõige rohkem tuntakse puu
dust järgmistest kursustest: MS

piisab juhendist

individuaalkursus
11%

veeblpöhine kursus
15%

arvutiklassis vöi 
rülimakursus oma

Millist õppevormi T Ü  töötajad eelistavad.

Excel algajatele või edasijõud
nutele (125), oma kodulehe 
loomine, materjalide kättesaa
davaks tegemine, õppematerja
lide publitseerimine veebis 
(105), ÕISi kasutamine või hal
damine (97), esitlus MS  
PowerPoint-iga (88), eri faili
formaadid, konverteerimine 
ühest formaadist teise (68), 
ülevaade ülikooli infosüsteemi
dest (62), andmebaaside loo
mine ja haldamine MS Access- 
iga (62), MS Word algajatele või 
edasijõudnutele (62), doku
mendi ja andmetabeli sidumine 
(54), struktuuriüksuse kodule
he loomine ning ülikooli

veebihaldussüsteemi kasutami
ne (51).

Pingereas järgnevad kursu
sed: Livelinld kasutamine, 
kaugkoolituskursuse loomine, 
e-posti kasutamine, failide 
transportimine, Photoshop, 
CorelDraw, Statistica, interak
tiivse multimeedia loomine jt.

Kõigile ülalnimetatud kursus
tele üritame leida lektorid ning 
järgmisel õppeaastal kursused 
välja kuulutada.

Kuidas saada kursustele?

Paljude teemade kohta (näiteks 
kodulehekülje loomine, kaug
koolituskursuse loomine,

WebCT-kuvsuse disainimine, 
IKT kasutamine Õppetöös, 
veebipõhiste õppematerjalide 
koostamine, Wordi ja  Exceli 
baaskursus) on avatud ülikoolil 
olemas veebipõhised kaugkooli
tuskursused (lisainfo Lehti Pilt, 
tel 376 306, lehti@ut.ee).

Enim nõutud MS Exceli kur
suse kuulutasime juba välja. 
Täiendav info nii Exceli kui ka 
edaspidi toimuvate kursuste 
kohta postitatakse ülikooli sise
info- ning admin-listidesse ning 
IT-osakonna veebilehele http:/ 
/www.ut.ee/it/teenused/koo- 
litus.

Kursustele saab registreeru
da IT-osakonnas (Riina 
Reinumägi, 375 442, 
riina@ut.ee), seejärel tuleb täi
ta koolituse sisekäibearve vorm 
ning saata allkirjastatud arve 
IT-osakonda. Koolituse sisekäi- 
bevormid leiate IT-osakonna 
veebilehelt http://www.ut.ee/ 
it/ teenused/koolitus.

Individuaalkursusi ning rüh- 
makursusi on oma struktuuri
üksusele võimalik tellida aasta 
ringi.

Juhendid ülikooli arvutivõr
gu ning infosüsteemide kasuta
mise kohta leiate IT-osakonna 
veebilehelt www.ut.ee/it.

Ülikoolis ilmus 
IT käsiraamat
IT-osakond andis välja 300- 
leheküljelise vahetatavate 
lehekülgedega käsiraamatu.

Dokumentide osas on IT 
valdkonda puudutavate do
kumentide terviktekstid: TÜ 
infotehnoloogia strateegia, 
teenuste osutamise kord, IT 
standardid ning TÜ arvuti
võrgu kasutamise reeglid.

Infotehnoloogia osakonna 
osutatavate teenuste osa 
tutvustab peamisi tegevus
valdkondi.

Arvutivõrgu kasutamise 
juhendite ossa on koonda
tud nõuanded ja soovitused 
eelmises osas kirjeldatud 
teenuste kasutamiseks ala
tes sellest, kuidas ülikooli ar
vutivõrgu kasutajaks saada 
või oma uus arvuti võrku lü
litada kuni selleni, et kasuta
da oma tööarvutis loodud ja 
ülikooli serverisse salvesta
tud faile kodust või ka välis
maal olles. Eraldi peatükki
des on toodud juhised pa- 
roolivahetuseks, e-posti ja 
postiloendi ehk listiteenuse 
kasutamiseks, veebibrauseri 
seadistamiseks, serverisse 
või domeeni logimiseks ja 
failide transpordiks, arvuti
viirustest hoidumiseks ning 
ülikooli arvutivõrgu teenus
te kasutamiseks väljastpoolt 
ülikooli. Samast peatükist 
leiab nimekirja IT-osakonna 
poolt soovitatavast ja mitte- 
soovitatavast tarkvarast 
ning vastused korduma kip
puvatele küsimustele info
tehnoloogia vahendite han
gete kohta.

Infosüsteemide kasutami
se juhendite osas on hetkel 
järgmiste TÜ infosüsteemi
de kasutamise juhendid: õp- 
peinfosüsteem, teadusinfo- 
süsteem, Livelink- elektroo
niline dokumendihalduse 
infosüsteem, puhkuste ar
vestuse süsteem ja veebi- 
haldusvahend Automat 
Web. Ettevalmistamisel on 
kinnisvarahalduse infosüs
teemi Archibus FM, samuti 
testimisjärgus oleva kasuta
jate infosüsteemi (KIS) ja 
ülikooli raamatukogu info
süsteemi kasutusjuhendid.

Lag le  Lem bavere  
IT-osakonna spetsialist

Lõunaeesti keele ja 
kultuuri koolitus

Saksa kunstniku gravüüride sari
Varje  S oo tak

Prof Leonid Stolovitd, raamatukogu kogude direktor 
Kristina Pai ja  direktor Toomas Liivamägi. v a r je  s o o t a k

auhind Peeter Laudile

mailto:lehti@ut.ee
http://www.ut.ee/it/teenused/koo-
mailto:riina@ut.ee
http://www.ut.ee/
http://www.ut.ee/it
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Mis on Läti Ülikoolis teistmoodi?
Varje  S oo tak

TÜ administratsiooni tööta
jate külaskäik Läti Ülikooli 
tõi paremini esiie selle, mis 
meil hästi, mis võiks parem 
olla.

Pärast külaskäiku Läti Ülikoo
li, kellega seob meid koostööle
ping, tundsin huvi, mida reisist 
arvati.

Infotehnoloogia osakonnaju
hataja Andres Salu selgitas, et 
lätlastel tegeleb ГГ-valdkonnaga 
kaks suuremat üksust: infra
struktuuriga ligi 20 ja infosüs
teemidega ligi 10 inimest. “In
fosüsteemide poolest on mõle
mad ülikoolid samal tasemel. 
“Lätlased kasutavad aga mini
maalselt väliste süsteemiaren- 
dajate abi.” Salu sõnul kasutab 
TÜ väliste tegijate abi. “Oma 
meeskonda pidada ja koolitada 
on väga kallis. LÜ on leidnud ka 
vahendid, kuidas motiveerida 
ГГ-töötajaid ülikooli tööle jääma. 
IT-osakonna juhataja mainis, et 
paremate arendustöötajate 
palgad on võrreldavad Riia era
firmade palgatasemega.”

Üldosakonna peaspetsialist 
Sirje Mark märkis, et lätlastel 
on käsil asjaajamise õigusaktide 
läbivaatamine ja süsteemi kor
rastamine. “Asjaajamine on re
guleeritud paljude õigusaktide
ga suhteliselt süsteemitult, mis 
on sõltuvuses asjaajamise ja ar
hiivitöö arengusuundadest rii
gis. Eesti on tunduvalt kauge
male jõudnud ning riigi toel on 
meil olnud võimalik oma vald
konnas edasi liikuda.”

Jurist Aliis Liin märkis, et ju
rist on neil pigem vastutav kui 
nõuandev isik. “Samuti on neil 
üks juriidiline osakond, meil on 
aga oma jurist igas osakonnas.”

Võrdlusmomendid

Vastuvõtutalituse peaspetsialist 
Aime Randveer leidis vastuvõ- 
tutöö olevat sama nagu meil, 
seadusloome poolest olevat 
meie veidi ees.

TÜ tutvustaval infotunnil LÜ 
peahoones oli Randveeru sõnul 
huvilisi vähevõitu. “Küsiti vahe- 
tusüliõpilaseks tulemise ja teat
riteaduse kohta.”

TÜ pressinõuniku Illari Lääne 
sõnul avalikkussuhete üksust 
LÜs veel õieti ei eksisteerinudki. 
“Praegu tegeldakse selle tööga 
mitmes üksuses omaette, kesk
ne koordineeriv ja nõustav ük
sus puudus. Osakonnajuhataja

Tartu Ülikooli töötajad tutvumas Läti Ülikooli ... aastal ehitatud peahoonega.

oli juba olemas, tema tutvustas
ki tulevast osakonda.”

UT toimetajana lisan, et A3 
formaadis igal nädalal ilmuva
12-leheküijelise ajalehe ”Uni- 
versitates Avize” toimetuses 
töötab 8 inimest. Toimetaja Ilze 
Brinkmane, kes on varem ka 
meie ajalehe korraldatud semi
narist osa võtnud, oli toimetust 
tutvustades murelik, sest ava
likkussuhete osakonna moo
dustamisega on kavas koossei
su vähendada.

Personaliarvestuse spetsialis
ti Kaili Kõivu sõnul personalitöö 
inspektoritel nii põhjalikku per
sonaliarvestuse programmi, kui 
meil, ei ole. “Ülikoolisisese kirja
vahetuse registreerimine toi
mub käsitsi. Töölepingut allkir
jastavad 5 inimest.”

Õppeprorektori vastutava 
sekretäri Jaanika Haljasmäe sõ
nul on lätlastel tööjaotus ja 
protseduurid sootuks teisiti la
hendatud.

Vanemraamatupidaja Anne- 
Mari Valsi sõnul on viimase 
kahe aasta jooksul LÜs käimas 
administratsiooni struktuuri 
reform. Tema töövaldkonna 
kõrgeim juht on kantsler.

“LÜs on raamatupidamise ja

eelarveosakond lahus. Iga ma- 
jandustehingu eel kontrollib 
eelarveosakond üksikasjalikult 
raha olemasolu konkreetsel fi- 
nantsallikal (meie eeldame, et 
finantsallika käsutaja jälgib ise 
oma eelarve täitmist). Neil ei 
ole võimalik näha oma finants
allika iga päev uuendatavat sei
su Internetis.”

Mida võiks LÜ-lt õppida

Andres Salu tahaks õppida, 
kuidas on LÜ suutnud oma 
(õppe) infosüsteemi selliselt le
vitada, et ligi pooled ülejäänud 
Läti ülikoolid kasutavad sama 
süsteemi. “Eestis pole meil see 
õnnestunud, kuigi oleme pak
kunud koostööd TTÜle, 
EPMÜle jt. LÜ on suutnud seda 
kergemini läbi viia tänu hari
dusministeeriumi poliitikale, 
kes on ülikoolide aruandluse 
aluseks võtnud Läti Ülikooli süs
teemi. Ka Eesti ülikoolid võiksid 
oma süsteeme rohkem standar
diseerida, et arenduskulutusi 
kokku hoida.”

Kontaktide edasiarendamisel 
võiks Salu sõnul hakata korral
dama teatavaid Oracle‘i alaseid 
arendusseminare. “Oldi väga 
huvitatud Oracle Portalsi kasu

tamisest, kus TÜ-1 on kogemusi 
puhkuste infosüsteemi osas. 
Koostöö oleks hästi organiseeri
tav, kuna “arenduskeel” ja kon
tekst on vägagi sarnased.”

Sirje Mark mainis, et doku- 
mendihalduses on neil paremi
ni lahendatud lähetuskorral- 
duse andmine. “Muid doku
mente elektroonselt veel ei hal
lata -  struktuuriüksustesse lii
guvad koopiad paberkandjal.

Aime Randveer märkis, et LÜ 
õppeosakonnas oli üliõpilaste 
jaoks avar ruum, kus nad saa
vad kasutada katalooge. “Seal 
oli üliõpilastele üldiseks kasutu
seks 7-8 arvutit, kust sai vaada
ta oma õppetulemusi jm ning 
registreeruda õppetööle. Sa
mas töötas ka nõustaja.”

Aliis Liinile näitas kolleegide 
töö seda, et oleme oma tegemis
tega väga õigel teel. “Kipub ju 
see usk meil alatihti kaduma.” 

Illari Läänele tundus, et mõ
neti meist mahajäänud tingi
mustes teevad inimesed samuti 
püüdlikult tööd ega virise.

Reisimuljed

“Ülimalt positiivsed,” (Salu), 
“Head, ainult head” (üldosa
konna süsteemiadministraator

VARJE SOOTAK

Valmar Evert),
Anne-Mari Valsi sõnul sobi

vad meile oma arengutaseme 
hindamiseks Põhjamaade kõr
val väga hästi ka endise NL va
bariigid, kellega 10 aastat ta
gasi alustasime samalt tase
melt. TÜ administratsioonidi- 
rektor Reet Mägi märkis, et eriti 
tulevikule mõeldes on huvi Läti 
Ülikooli käekäigu vastu loomu
lik ja tõenäoliselt kasvav. “Minu
le oli kõige huvitavam tutvuda 
administratsiooni struktuuri ja 
juhtimise ümberkorralduste
g a ”

Aliis Liin vastas, et peaksime 
tihedamini ette võtma käike 
teistesse ülikoolidesse. “Väga 
kasulik on näha, mida teised 
teevad.” Valmar Evert lisas, et 
järgmistel taolistel käikudel 
peaks kolleegide tööga tutvumi
seks rohkem aega jääma.

Bussitäie Läti-huviliste sõitu 
sobib kokku võtta Illari Lääne 
lausega: “Huviga uut sarnast 
reisi oodates” .

UT toimetus tänab kõiki, kes 
vastasid oma kontaktide kohta 
Läti Ülikooliga. Kogutud info 
andsime edasi rahvusvahelise 
koostöö suhete üksusele.

Kirjanik Jaan Kross ja Tartu teema
Varje  S oo tak

2 . mail esitleti ajaloo muu
seumis TÜ audoktori, kirja
nik Jaan Krossi raamatut 
“Omaeluloolisus ja alltekst” .

Raamat valmis 1998. aastal 
TÜ vabade kunstide professori
na peetud loengumaterjalide 
põhjal.

Jaan Kross tänas 
tu valmimisele 
ja märkis, et t 
lahkumist pole enam tema loo
mingu uurijat.

Teadaolevalt on Göttingenis 
kaitsnud eestlane tema ajaloo
liste romaanide põhjal doktori
töö.

Prof Ljubov Kisseljova tutvus
tas aga samal üritusel toimetu
sele vene ja slaavi filoloogia ma
gistranti Kai Kamjat, kes on juba 
oma uurimistöös kasutanud 
Krossi värsket raamatut.

“Tegelen Tartu teema uurimi
sega eesti kirjanduses, hiljem 
võrdlen linnateemat ka vene 
kirjandusega. Alustasin Ber- 
nard Kangrost ja Jaan Krossist,

Jaan Kross.

et näha, kuidas üldse on Tartut 
kirjanduses kasutatud, milline 
on Tartu müüt eesti kirjandu
ses,” ütles Kai Kamja.

Tema sõnul sisaldab Krossi 
raamat väga palju huvitavat 
materjali nii kiijaniku loomingu 
kui ka ajastu mõistmiseks.

“See on väga hea näide sel
lest, mil määral kirjanik kasutab 
oma elus omandatut ja kogetut 
tekstis ning kuidas ta sellega 
mängib,” rääkis Kai Kambja.

Olite 1998. aastal TÜ vabade 
kunstide professor, mida Teile 
see aasta andis?

See andis suurepärase ja kõi
ge kompenseerivama kontakti 
ülikooliga üle 60 aasta. Kujuta
sin omal ajal esimestel kursus
tel olles ette, et lähevad mõned 
aastad ja siis seisan ma kindlasti 
mingisugusel kateedril. Aga 
läks teisiti ja see õppejõuaasta 
kompenseeris üsna toredasti 
kõike, mis omal ajal olude sun
nil puudu jäi. See on üldse üks 
ilus kokkupuude uue Eestiga.

Mida praegu kirjutate?
Püüan mingisuguseid mäles

tusi kirja panna, aga millal sel
lest lõplikult asja saab, on veel 
üsna ebamäärane.

Aga ilukirjandust?
Midagi tõesti on, üks novelli- 

ke on kirjutatud, kui seda mai
nimisväärseks pidada, ja olen 
isegi mõelnud ühele romaanile. 
Aga käed ei ole praegu vabad, 
kirjutavad neid mälestusi, mis 
ma ette võtsin, ja eks siis näe...

Tekstid kohanevad
M are lle  Lepp ik

Täna ja laupäeval toimub 
konverents “ Kohanevad 
tekstid” , kus seto eeposest 
tänapäeva kirjanduseni 
arutleb 20 eesti kirjanduse 
ja kultuuri uurijat

Täna esineb teiste seas TÜ 
üldpolitoloogia prof Rein Ruut
soo teemal “Liberaalse filosoofi
lise kultuuri purunemine esi
mesel okupatsiooniaastal 
1940-1941.” “Liberaal-demo- 
kraatliku filosoofilise kultuuri 
tekstiline vormistus on arutlev, 
dialoogiline ja mõõdukalt retoo
riline diskursus. Nõukogude 
tüüpi filosoofiline tekst on tõe ja 
seega võimu diskursuslik. Sel
les mõttes pole ta üldse filosoo
filine,” võrdles Ruutsoo libe- 
raal-demokraatlikku ja nõuko
gude filosoofilist teksti. “Totali
taarne filosoofiline diskursus 
on retooriline ja normatiivne,” 
lisas Ruutsoo.

Ruutsoo sõnul tekkisid esi
mese nõukogude aasta jooksul 
Eesti kultuuritegelaste ja filo

soofide tekstidesse retoorilised 
figuurid ja instinktiivsed/ 
preskriptiivsed kõneviisid, mis 
hakkasid nende tekste lähen
dama totalitaarse ühiskonna 
“filosoofilise” teksti mallile.

Laupäeval astub üles ka TÜ 
teatriteaduse ja kirjandusteoo
ria prof Luule Epner ettekande
ga “Klassika kohandamine lava
ga: Luts, Unt ja Kõiv5’.

“Kõiv ja Unt on Lutsu proosat 
teatri tarbeks n-ö üle kirjuta
nud -  Lutsu loomingul põhineb 
nii Kõivu näidend “Tali” kui ka 
Undi “Täna õhta viskame lut
su” ,” ütles Epner. Epneri sõnul 
keskendub ta ettekandes selle
le, mil moel ja määral mõjutab 
neid klassikatöötlus! teatri 
mõistmine mänguna.

Üritus on jätk 2001. ja 2002. 
aasta konverentsidele “Kohan
dumise märgid" ja samanimeli
sele kogumikule.

Konverents, mille eestveda
jad on Eesti Kirjandusmuu
seum ja TÜ eesti kirjanduse õp
petool, toimub kirjandusmuu
seumis.

U U D I S E D

Jaak Kangilaski 
Kristjan Raua 
preemia kandidaat
Täna antakse Tallinna Raekojas 
välja Kristjan Raua preemia neli 
auhinda. Eesti Kunstnike Liidu 
volikogu ja Tallinna Linnavalit
suse esindajate kogu valis teise 
vooru ka TÜ kunstiajaloo pro
fessori Jaak Kangilaski (elutöö, 
väljapaistev panus kunstikriiti
kuna ja õppejõuna).

Trooja sõda 
ajaloomuuseumis
Täna kell 16 avatakse Tartu aja
loo muuseumi kohvikus ja lifti- 
võrei näitus ‘Trooja sõda ja teisi 
pilte Eesti Ajalooarhiivi kogu
dest” . Muuseumi teadusdirek
tori Lea Leppiku sõnul on tund
matu autor “Estonia” korporat
sioonist 1899. aastal jäädvusta
nud humoorika pildiseeriana 
oma nägemuse Trooja sõjast. 
“Sõjapiltidele on seltsiks välja 
pandud mõned kaunid daami- 
portreed baltisaksa perekonna- 
fondidest ja näitleja Helend 
Peebu sõbralikud žaržid kollee
gidest.”

Näituse koostasid Eesti Aja
looarhiivi arhivaarid.

Ilmus kogumik 
“Isiksuse- 
psühholoogia”
Täna kell 16.15 esitletakse Tiigi 
78-127 artiklite kogumikku 
“Isiksusepsühholoogia” . Eesti 
keeles ei ole varem ilmunud 
oma autorite poolt koostatud 
kaasaegset ülevaadet psühho
loogia valdkonnas toimuva koh
ta. Raamatu on toimetanud Jüri 
Allik, Anu Realo ja Kenn 
Konstabel.

Kolm toimetajat ja 11 autorit 
usuvad, et isiksus on keskne 
teema, mis ühendab nii psüh
holoogia eri valdkondi kui ka 
psühholoogiat naabervaldkon- 
dadega.

Kogumiku andis välja TÜ Kir
jastus.

Professor Peter Schöber.

AS Domus Dorpa- 
tensis arendab 
teadust ja kultuuri
14. mail esitleti AS Domus 
Dorpatensise majas Bielefeldi 
Ülikooli prof Peter Schöberi ees
ti keelde tõlgitud raamatut “Ko
halik omavalitsus. Tänapäevase 
kohaliku omavalitsuse idee” .

Raamatu tõlkija Kristiina 
Tõnnissoni sõnul on eestikeelne 
tõlge ühtlasi ka teine täienda
tud trükk, mis käsitleb nii koha
liku omavalitsuse olemust, 
problemaatikat kui ka erinevaid 
valitsustegevusi.

TÜ prof Wolfgang Drechsleri 
avasõna järel pidas ettekande 
prof SehÖber. Järgnes paneel- 
diskussioon “Kas Eesti kohali
kud omavalitsused on piisavalt 
iseseisvad?”

AS Domus Dorpatensis aren
dab Tartus teadust ja kultuuri. 
Keskus asub Bonni Ülikooli prof 
Alexander Rückeri annetatud 
majas Raekoja nurgal.
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Professor Mart Sõrg 60
17. mail saab Eesti Panga nõu
kogu esimees, TÜ majandustea
duskonna rahanduse ja arves
tuse instituudi juhataja, raha ja 
panganduse prof Mart Sõrg 60. 
Ta on kogu elu olnud seotud 
Tartu Ülikooliga -  õppurina, õp
pejõuna, teadlasena, teadus
organisatsioonide aktiivse liik
me ja arvamusliidrina.

Mart Sõrg on aktiivne ja pro
duktiivne teadlane, kellelt on 
ilmunud üle 220 teaduspubli
katsiooni, kümneid monograa
fiaid ja rahvusvahelisel tasemel 
artikleid. Peamised uurimis
suunad on siirderiigi rahasüs
teemid ja -poliitika, pangandus
süsteemi rekonstrueerimine ja 
rahvusvahelistumine. Juubilar 
on ka aktiivne ühiskonnatege
lane, osaledes mitmesuguste 
nõukogude ja erialaorganisat
sioonide töös.

Akad Raimund Hagelberg: 
”Mul on olnud võimalik jälgida 
Mardi tegevust üliõpilase, aspi
randi ning kolleegina ülikoolis 
ja Eesti Panga nõukogus pea
aegu 40 aastat. Tagasihoidli
kust otsijast on saanud tõsiselt 
arvestatav tegija, kelle vaijatud 
potentsiaal lõi veerand sajandit 
tagasi äkitselt põlema heleda 
leegina. Temalt võib veel oodata 
üllatavaid tulemusi” .

Ekspeaminister Siim Kallas: 
“Kompetentsus ennekõike, tu
gev oma erialal. Eesti Panga 
nõukogu esimehena paindlik, 
kiiresti orienteeruv, hea diplo
maat. Selle väga raske koha 
vääriline mees” .

Dekaan prof Jüri Sepp: 
“Teda võib kadestada tema sise
mise organiseerituse pärast. Ei

hiline kunagi, pigem jätab varu- 
aega. Pealtnäha tasane ja mal
be, kuid seesmiselt täis eestlas
likku visadust ja jonnakust” .

Professor Mait Müjan: "Tõeli
ne seif made man, alates kooli
põlves kohalikule ajalehele saa
detud nuppudest, et lisaks tas
kurahale saaks ka perekonda 
aidata ning lõpetades kõrgelt 
hinnatud õppejõu ja ühiskon
nategelasena. Isikutasandil 
suhtlemises on raske terav
meelsemat, sõnapidajamat, 
heatahtlikumat ja mõnusamat 
kolleegi ette kujutada”.

TTÜ prof Vello Vensel: “Hea 
naljasoon ja mälu. Tal on ikka 
asjakohaseid anekdoote käisest 
võtta. Äärmine rahulikkus. 
Mõtleb hoolega, mida välja üt
leb, ja üritab sobitada eri arva
musi. Sõnapidaja. Kui midagi 
lubatud, siis selle asja ka korda 
ajab. Pean teda heaks sõbraks ja 
loodan, et tema ka mind” .

Soovime head tervist ja edu 
kõigis tema ettevõtmistes!

Kolleegid
majandusteaduskonnast

70

Maie Simson,
valvur -  20. mai

65

Arvi Grünthal,
assistent -  18. mai

60

Vaike Poljakova, 
valvur -  16. mai 
Mart SÕrg,
korraline professor, instituudi 
juhataja -17 . mai 
Velda Assor,
riidehoidja-koristaja -  22.mai 

50
Igne Lembinen,
erakorraline teadur -  19. mai 
Margit Teller, 
lektor -  19.mai 
Mare Allas,
sekretär-2 1 . mai

Kadri Matt,
dotsent -  22. mai

45

Andres Mäe, 
dotsent -  16. mai 
Liivi Kõiv,
raamatukoguhoidja - 18. mai 
lvi Saag,
koristaja-22 . mai 

40

Tiina Kuusik,
www-spetsialist -16 . mai 
Anne Tenno, 
sekretär-20 . mai

35
Jaak Jürimäe,
dotsent -16. mai

25
Marju Metsalu,
laborant -  22. mai

I N F O T U N D  Õ P P I M I S V Õ I M A L U S T E S T  
S U U R B R I T A N N I A S

21. mail kell 15.15 toimub TÜ ph aud 102 infotund teemal 
“Õppimisvõimalused Suurbritannia ülikoolides” . Esineb Lutoni 
Ülikooli välissuhete direktor Geoff Notcutt.

Info: ylle.tensing@ut.ee, välisüliõpilastalitus, ph 104.

L O E N G U D

P Pius X Preestrite Vennaskonna preester Ivo Õunpuu peab 
Tampere Maja keldrisaalis (Jaani 4) järgmised loengud:

18. mail kell 18 “Laps on Jumala omand, usaldatud vanemate 
hoolde õpetada ja kasvatada” , 19. mail kell 18.30 “UT-i tunnis
tused Jeesus Kristuse surnuist ülestõusmisest kui ajaloolised 
ürikud” ja 20. mail kell 18.30 “Jumala halastus kui tähtsaim 
Jumala omadustest ja maailma loomise aluspõhjus” .

Kutsutud on kõik katoliku traditsioonist huvitatud.

J U U R D E P Ä Ä S  B L A C K W E L L I  
A J A K I R J A D E L E

TÜ arvutivõrgus on hiljuti avatud juurdepääs kõigile kirjastuse 
Blackwell e-ajakiijadele, link Blackwell Synergy TÜ Raamatuko
gu kodulehel paremal.

TÜ töötajad ja üliõpilased saavad andmebaase kasutada ja e- 
ajakirju lugeda ka koduarvutist, kasutades TÜ proxy-serverit. 
Õpetuse, kuidas seda teha, leiab aadressil http:// 
lepo.it.da.ut.ee./~riina/proxy/. TÜ proxy-serveri kasutami
seks vajalikud kasutajatunnused on samad, mis TÜ keskserve- 
ris (madli kasutajakonto).

Info: Vilve Seiler, TÜ Raamatukogu referent tel 375 780.

N O U P A E V  “ V A H E N D A T U D  L O O D U S E D ”
23. mail kell 10.15 Baeri majas 

Vaadeldakse nii loodust konkreetsetes representatsioonides kui 
ka loodusele erinevate meediumite kaudu lähenemise võimalik
kust laiemalt. Nõupäeva lõpetab arutelu, milles püütakse küsi
da looduse vahendamise võimalikkuse ja üldiste põhimõtete 
järele.

10.15 Riin Magnus (Jakob von Uexkülli Keskus; TÜ semiootika) 
-  “Kas vahendada või vahetada?”,

10.40 Kadri Semm ja Helen Sooväli (TÜ geograafia) -  “Võimu- 
ideoloogiate peegeldused kultuurmaastikes Setumaa näitel”, 

11 Jüri-Ott Salm (Eestimaa Looduse Fond) -  “Reisikorraldaja 
nägemused”,

11.30 Tiit Kuuskmäe (TÜ semiootika) -  “David Bohmi holog- 
rammiteooria ning tema vaated loodusele ja semiootikale”,

12.15 Tiit Lepp (fotoajakiri Cheese) - “Loodusfotost”,
12.45 Rael Artel (EKA kunstiteooria) -  “Ökokunstist”,
13.15 Anne Tümpu (Eesti Muusikaakadeemia) -  “Loodusest 

teatris” ,
13.45 Tiit Remm (TÜ semiootika) -  “Loodusfilmist”,
15 Kaia Lehari (EKA kunstiteooria) -  “Saapad ja autod”,
15.30 Veljo Runnel (Eestimaa Looduse Fond) -  “Loodushäälte 

salvestamisest”,
16 Lembi Lõugas (Ajaloo Instituut) -  “Loodusajaloo kui valdkon

dadevahelise ala eksponeerimisest näituse “Eesti loomastik 
läbi aja” kaudu””,

Info: Riin Magnus, rmagnus@ut.ee.
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25. maini on ülikooli raamatupoes igakevadine raamatute 
soodusmüük!! Raamatuid müüakse neljas hinnaklassis -  

10, 25, 50 ja 100 krooni. 
Kampaaniaraamatutele ei kehti lisasoodustused.

Oleme avatud E-R 9-19 ja L 10-16. 
VÕÕRKEELSE KIRJANDUSE TELLIMINE! 

Otsingumootoriga kodulehekülg: www.ut.ee/Raamatupood
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Irene Kull, Indrek Parrest -  Teatamiskohustus võlaõigusseaduse 
kontekstis

Villu Kõve -  Lepingu ühepoolse lõpetamisega seotud küsimused 
võlaõigusseaduses

Janno Lahe -  Subjektiivse elemendi koht lepinguõigusliku vastutuse 
eelduste hulgas

Karin Sein -  Kahju ettenähtavuse reegel kahjuhüvitise piiramise 
alusena

Anne K a lv i- Autorilepingu uus kuub
Marju Luts -  Võtta kordki vabadust tõsiselt: Eesti eraõigusreform 

kui ajalooline ja humanitaristlik väljakutse
Joachim Rückert- Vaba ja sotsiaalne -  sajandi programm õigusele 

ja riigile
Peep Pruks -  Juridica 100. numbri künnisel: võrguväljaande 

kasutaja hinnang

ACTA DIURNA
16. mail kell 16.15 toimub Tiigi 
78-127 esimese eestikeelse ja 
Eesti autorite poolt koostatud 
kaasaegse isiksusepsühholoogia 
raamatu esitlus. Raamatut esitle
vad toimetajad prof Jüri 
Allik, dots Anu Realo ja lektor 
Kenn Konstabel. Info: Ester 
Sõtsova, tel 375 902.

16. mai kell 16.15 korraldab 
geoloogia instituut (Vanemuise 
46 ringaud) kavandatava Eesti 
Antarktika Ekspeditsiooni tutvus
tuse. Ettekandega “Eesti Antark
tika ekspeditsioon” esineb EV 
välisministeeriumi nõunik Mart 
Saarso. Kõik huvilised oodatud!

KAITSMISED
23. mail kell 11.15 kaitseb õigus
teaduskonnas (Näituse 20-103) 
Jüri Saar doktoritööd “Õigus
vastane käitumine alaealisena ja 
kriminaalsed karjäärid (Eesti 
1985-1999 longituuduurimuse 
andmetel)” . Juhendaja: dots J. 
Ginter. Oponendid: prof Jaan 
Kõrgessaar, külalisprof E. 
Kergandberg.

26. mail kell 14 kaitseb peda
googika osakonnas (Ülikooli 
16-102) Maie Hannus koolikor
ralduse magistritööd teemal 
“Ainekeskse arvutiõpetuse töövi
hik 3.-4. klassile” . Juhendaja: 
MSc Triin Marandi. Oponent: 
MSc Karin Ruul.

29. mail kell 10.15 kaitsevad 
õigusteaduskonnas (Näituse 20- 
216) oma magistritöid:
Indrek Lillo "Kohtulahend kui 
õiguse allikas Eesti õiguskorras". 
Juhendaja: prof R. Narits. Opo
nent: mag iur Meris Sillaots;
Imbi Jürgen “Kohtuotsuse kas
satsiooni korras tühistamise alu
sed kriminaalmenetluses". Ju
hendaja: külalisprof E. Kergand
berg. Oponent: külalisprof Jaa- 
no Odar.

LOENG
19. mail kell 10.15 toimub ph 
227 usuteaduskonna praktilise 
usuteaduse lektori Pille Valk’i 
(MA) venia legendi loeng teemal 
“Religiooniõpetus -  anakronism 
või alahinnatud võimalus". Info: 
Inta Ööpik, tel 375 300.

21. mail kell 16.15 esineb ph 140 
Venemaa tuntumaid sotsiaal
psühholooge prof Igor Kon 
(Moskva) loenguga “Human 
Sexualities in the Beginning of

21 st Century” . Loenguga tähis
tatakse prof Koni 75. sünnipäe
va.

23. mail kell 12.15 peab keha
kultuuriteaduskonnas (Jakobi 5- 
302) loengu Eesti judokoondise 
peatreeneri Aavo Põhjala teemal 
“Eesti judo läbi kolme olümpia". 
Käsitletakse spordi üldisi prob
leeme läbi judo prisma. Info: 
Mare Vene, mareve@ut.ee, tel 
375 361.

SEMINAR
22. mail kell 10 toimub ph 139 
seminar “Lõuna-Eesti eri vaate
punktidest” . Seminaril peetakse 
11 ettekannet, mis käsitlevad 
Löuna-Eestit oma eriala (ajaloo, 
geograafia, rahvaluule, keeletea
duse, kirjanduse, ajakirjanduse) 
vaatepunktidest. Pärast ettekan
nete kuulamist on kõik huvilised 
oodatud TÜ Lõuna-Eesti kesku
sesse (Lossi 38), kus kl 18 toi
mub jututarõ Mats Traadiga ja 
saab kuulata Liinatsurade laulu. 
Info: Mariko Faster, tel 375 422.

TEATED
16. mail kell 16 avatakse ajaloo 
muuseumi kohvikus ja liftivõrel 
näitus “Trooja sõda ja teisi pilte 
Eesti Ajalooarhiivi kogudest". 
Tundmatu autor “Estonia” kor
poratsioonist on 1899. aastal 
jäädvustanud humoorika pildi
seeriana oma nägemuse Trooja 
sõjast. Söjapiltidele seltsiks on 
välja pandud mõned kaunid 
daamiportreed baltisaksa pere- 
konnafondidest ja näitleja He
lend Peebu sõbralikud *ar*id.

19.-22. maini kella 12-18 toimub 
linna keskraamatukogus (Kom
panii 3, II korrusel) kasutatud 
kirjanduse müük. Raamatuid 
mitmelt alalt ja mitmes keeles. 
Hinnad alates 50 sendist.

23. mail kell 16 toimub Lossi 3- 
327 infotund magistriõppest 
Euroopa kolledžis. Eelregistree
rimine aadressil http://ec.ut.ee. 
Info: tel 376 212.

KONTSERT
18. mail kell 16 Vanemuise Kont
serdimajas Tartu XIII metsasar- 
vepäeva kontsert. Esineb Tallin
na Kammerorkester. Solistid Uku 
Ratas (metsasarv), Mati Turi (te
nor), Jüri Leiten (corno da 
caccia), Aleksei Saks (corno da 
caccia), dirigent Kalervo Kulm- 
ala (Soome). Kavas J. Haydn, B. 
Britten. Piletid 60 ja 30 kr.

Olete oodatud 23. mail 2003 
kell 13.30 -14.30 

Biomeedikumi ringauditooriumis Ravila 19 toimuvale

infotunnile

HEATEGEVUSLIK FOND 
"WELLCOME TRUST"

Fond toetab peamiselt biomeditsiini valdkonnas tehtavaid 
uuringuid, kuid grante antakse ka tehnoloogiasiirde, meditsiini- 
ajaloo ning biomeditsiini eetikaga seotud uuringuteks.

Infotunnil tutvustavad Wellcome Trusti tegutsemispõhimõtteid ja 
finantseerimistingimusi fondi esindajad Suurbritanniast.

Infotunnile on oodatud TÜ doktorandid, teadlased ja õppejõud, 
TÜ Kliinikumi töötajad, EPMÜ teadlased ja õppejõud.

Seminari korraldamist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Lisainfo: Liina Kuum, liina.kuum@ut.ee, 374 803
Madis Saluveer, madis.saluveer@ut.ee, 375 516

Täpsem info ja registreerimine TÜ Tehnoloogiainstituudi 
kodulehel www.tuit.ut.ee.

Palume registreeruda hiljemalt 20. maiks 2003.

TEHNOLOOGIAINSTITUUT e nte rp ris e  estonia

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress:
Ü likooli 18, Tartu 50090

REKLAAMI HINNAD
1/2 lk (194x268 mm) 2700.- Kujundus 20% hinnast

Ü likooli liikmetele kuulutused ja 
reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500- Logo ja/või foto kasutamine 5 0 - Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800.- Reklaamteksti rida 10.- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Kerli Kuusk Faks: 07 375 440 1/12 lk (92x64 mm) 500- Kuulutuse rida 5,- laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 Keeletoimetaja Marika Kullamaa http ://www. ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44x64 mm) 250.- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
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Jaak Aaviksoo 
Turu Ülikooli 
audoktoriks
22.-25. maini toimub Turu Üli
koolis audoktorite ja doktorite 
promoveerimine, kus rektor 
Jaak Aaviksoo promoveeritakse 
Turu Ülikooli filosoofia audokto
riks.

Turu Ülikooli ajakirjas Aurora 
märgitakse, et prof Aaviksoole 
antakse audoktori nimetus tun
nustusena Tartu ja Turu ülikooli 
ning tema tähelepanuväärsete 
teenete eest kogu Läänemere 
regiooni ülikoolide koostöö 
arendamisel.

Ajakirjas tutvustatakse 15 
uut audoktorit, kelle hulgas on 
professoreid Ameerikast, 
Suurbritanniast, Rootsist jm.
2003. aasta audoktor on ka 
Soome president Tarja 
Halonen.

Tartu Ülikooli vüistlastest või 
õppejõududest on Turu Ülikooli 
audoktorid prof Johannes Gab
riel Granö (1955, TÜ audoktor 
1932), prof Julius Mägiste 
(1965), kunstiteadlane Villem 
Raam (1990) ja president Len
nart Meri (2000).

Doktoridiplomi saavad ka 
149 vastset doktoriväitekirja 
kaitsnut.

Dekaani 
kandidaadid
Geograafia instituut on esita
nud bioloogia-geograafiatea- 
duskonna dekaani kandidaa
diks geoinformaatika ja karto
graafia professori TÕnu Oja 
ning prof Jüri Kärner paleonto
loogia ja stratigraafia professori 
Tõnu Meidla.

Mõlemad professorid on 
andnud oma nõusoleku kandi
deerimiseks.

Prof Tõnu Oja ütles UT-le: 
“Nõustusin kandideerima, sest 
näen võimalusi teaduskonna 
jätkusuutlikuks ja tasakaalusta
tud arendamiseks” . Ta usub, et 
teaduskond suudab edukalt 
jätkata arengut tingimustes, 
kus potentsiaalsete üliõpilas
kandidaatide hulk Eestist vähe
neb ning EL-iga liitumise järel 
avanev tööjõuturg hakkab õp
pejõude ja teadureid ära meeli
tama.

Dekaani valimised toimuvad
30. mail.

30. mail täitub 100 aastat 
Tartu Ülikooli kauaaegse 
rektori Feodor (Theodor) 
Klementi sünnist (30. mai/ 
2. juuni 1903 Peterburi -  28. 
juuni 1973 Tartu).

Feodor Klement oli tunnusta
tud füüsik, kelle biograafiasse 
mahuvad nii töötamine Lening
radi Riikliku Ülikooli füüsika 
instituudi teadussekretärina, 
luminestsentslaboratooriumi 
rajamine ja juhtimine, töötami
ne Leningradi ülikooli Jelabuga 
(Tatari ANSVs) filiaali õppejõu 
ja juhatajana, Leningradi Riikli
ku Ülikooli optikakateedri dot
sendina kui ka ligi 20-aastane 
periood Tartu (Riikliku) Ülikooli 
rektori ning Füüsika Instituudi 
luminestsentslaboratooriumi 
juhataja ja Füüsika Instituudi 
p ro fesso r-k on su ltan d in a . 
Klement oli ka Eesti Teaduste 
Akadeemia akadeemik.

Tartussse tahkisefüüsika 
keskus

Ka pärast TÜ rektoriks määra
mist 1951. aastal jätkas Feodor 
Klement rohkem kui kahe aasta 
jooksul tööd Leningradi Ülikooli 
luminestsentslaboratooriumi 
juhatajana, kuna algselt välja 
pakutud varianti -  tuua enda 
rajatud laboratoorium koos töö
tajatega Leningradist Tartu Üli
kooli juurde kaasa -  ei pidanud 
Klement mõistlikuks. Nii rajati 
1952. aastal Tartusse uus 
tahkisefüüsika keskus.

Rektor Feodor Klement Tartu Ülikooli aulas 1953.

Ehkki Feodor Klement oli üli
kooli rektoriks määratud Mosk
vast ja tal oli ette näidata märki
misväärne parteiline karjäär, ei 
ole tema tegevuse olulisust rek
torina ülikooli arengu seisuko
halt võimalik ülehinnata. Kle
menti osaks oli võidelda keeru
lisel ajal ülikooli õiguste eest,

paljuski võib tema teeneks luge
da ülikooli rolli taastamist tea
duskeskusena ning õppetöö 
arendamist teaduspÕhisena.

Mälestuspäev

Tartu Ülikool tähistab Feodor 
Klementi sünniaastapäeva 27. 
mail mitme üritusega. Ülikooli

Füüsik Feodor Klement koos aspirandi Olga Mankiniga 
1954. aastal. г x t ü  r a a m a t u k o g u
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Kell 11 mälestuskõned F. Klementi haual Raadi kalmistul.
Kell 13.30 näituse avamine raamatukogus.
Kell 15 akadeemiline aktus TÜ Ajaloo Muuseumi valges saalis: 

avasõnad rektor Jaak Aaviksoolt, tervitused president Arnold 
Rüütlilt.

Akad Georg Liidja “F. Klementi biograafia” , 
dr Roald Klement “Несколько слов о моем отце” , 
akad Tšešlav Luštšik “Физик Федор Клемент в Санкт- 

Петербурге и Тарту” , 
akad Karl Rebane “F. Klementi roll minu kui füüsiku elus” , 
akad Viktor Palm “F. Klement kui rektor keerulisel ajal” .

raamatukogus avatakse Kle- sikuna, teiste seas esineb ette-
menti elule ja tegevusele pü- kandega ka Klementi üks poe-
hendatud näitus, kus lisaks Kle- gadest Roald Klement. Tervi-
mentile on tähelepanu pööra- tussõnavõtt on palutud ka pre-
tud ka tema õpilaste, tema raja- sident Arnold Rüütlilt, kes oli
tud koolkonna tegevusele. mõnda aega Klementi kollee-

Ajaloo muuseumis peetakse giks naaberülikooli rektorina,
akadeemiline aktus, kus räägi- Rüütel oli EPA rektor aastail
takse Klementist rektori ja füü- 1969-1977.

Uus peatreener Tõnu Lust (paremalt teine), a n d r e s  t e n n u s

Korvpallimeeskonnal 
on uus peatreener
21. mail lõpetas MTÜ Tartu 
Ülikooli Akadeemiline Spor
diklubi pidulikult oma hoo
aja. Esitleti uut sümboolikat, 
tutvustati aastaraamatut ja 
uut arengukava.

Spordiklubi tänas oma spon
soreid.

Teatati ka ülikooli korvpalli
meeskonna Tartu Ülikool Rock 
uuest peatreenerist. Jüri Neis- 
saare asemel asub tööle senine 
abitreener Tõnu Lust. Spordi
klubi juhataja Riho Illaku sõnul 
saab Lusti paremaks käeks Üle
nurme noortetreener Paavo 
Russak. Riho Illaku sõnul ooda
takse senisest tõhusamat tree- 
ninguprotsessi ja muidugi 
paremaid tulemusi.

Toimus rektori vastuvõtt üli
kooli parimatele sportlastele.

Parimate üliõpilassportlaste 
seas on MM-il vehklemises hõ
bemedali võitnud Olga Alekse
jeva, noorte EM-il judos pronks
medali võitnud Tiiu Asper, 
MM-1 kreeka-rooma maadluses 
viienda koha saavutanud Hel- 
ger Hallik, üliõpilaste MM-il jõu
tõstmises hõbemedali võitnud 
Peep Päll, juunioride EM-il 
aerutamises hõbemedali võit
nud Tarmo Tootsi ja Peeter 
Becker ning paljud teised TÜ 
üliõpilased.

Ülikooli akadeemilise spordi
klubi juhatuse liikme Meelis 
Juld sõnul jääb spordiklubi 
mööduvast hooajast organisat
siooni poole pealt enim meelde 
klubi nn spordireform. Meelis 
Jukk: “Mööduv hooaeg oli väga 
edukas.”

Toomas Asser teist korda dekaaniks
Varje  S oo tak

21. mail valis arstiteadus
konna valimiskogu dekaa
niks teist korda prof Toomas 
Asseri.

Dekaani kandidaate oli kaks: 
praegune dekaan, neurokirur
gia professor Toomas Asser ja 
TÜ arendusprorektor, hemato- 
loogia-onkoloogiaprofessor 
Hele Everaus.

Kaks päeva varem oli mõle
mal kandidaadil teaduskonna 
rahvaga kolmetunnine kohtu
mine.

Enne valimist rõhutas prof 
Everaus oma lühisõnavõtus 
teaduskonna igapäevase suu
rema koostöö vajadust kliiniku
miga ning seda, et ülikooli arsti
teaduskond peaks olema Eesti 
tervishoiupoliitikas esiplaanil. 
“Tõsist probleemi näen väheses 
akadeemilises järelkasvus, sa
muti on praegu täitmata 21 
korralise professori kohta,” üt
les Everaus. Everaus rõhutas ka 
vanema põlvkonna õppejõudu
de väärilise seisundi kindlusta
mise vajadust.

Prof Toomas Asser pidas 
väga vajalikuks õppejõudude ja 
arstide ajakohase töökeskkon
na kindlustamist, juhtimise 
avatumaks muutmist, samuti 
teaduskonna inimeste suure
mat kaasamist oluliste küsimus
te otsustamisse. Ta toonitas sa
muti nii nooremale kui ka vane
male põlvkonnale vääriliste tin
gimuste loomist.

195st valimiskogu liikmest oli 
kohal 154 liiget. Esimeses voo-

Professorid Hele Everaus ja  Toomas A sser ei teadnud 
pildistamise ajal, kumb neist valitakse. v a r je  s o o t a k

rus oli edasipääsemiseks vajalik 
häälte arv 77. Asseri poolt oligi 
oma hääle andnud 77 inimest, 
Everausi poolt 74. Teises voo
rus hääletas Asseri poolt 90 va
limiskogu liiget.

Teist korda dekaaniks valitud 
prof Toomas Asser tänas kõiki 
oma valijaid ja lubas arvestada 
valimiskampaania ajal antud 
lubadusi. Ta kutsus kõiki oma 
sõna ja tööga teaduskonna 
arengule kaasa aitama.

Prof Hele Everaus tänas sa
muti kõiki teaduskonna liik
meid, kes talle nii suure toetuse 
andsid.

P R O F E S S O R
T O O M A S  A S S E R
(sünd 1954)

1979 -  lõpetas TÜ arstiteadus
konna kiitusega

1979-1989 -  TÜ Närvikliiniku 
assistent

1986 kaitses meditsiinikandi- 
daadi kraadi

1989-1995 -  samas dotsent
1995. aastast TÜ neurokirurgia 

professor
1996. aastast TÜ Närvikliiniku 

juhataja
2000. aasta maist arstiteadus

konna dekaan
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2. juunil on rektori 
inauguratsioon
2. juunil kell 14 toimub aulas 
ülikooli nõukogu erakorralisel 
istungil rektor Jaak Aaviksoo 
inauguratsioon.

TÜ nõukogu otsustas oma 30. 
aprilli istungil teha Eesti Vaba
riigi Valitsusele ettepanek rek
tor Jaak Aaviksoo ametist va
bastamiseks alates 1. juunist 
seoses valimistähtaja möödu
misega.

28. veebruaril valiti Jaak 
Aaviksoo teist korda rektoriks.

Lõuna-Eesti kesku
se aastaraamat
Ilmus Lõuna-Eesti keele- ja kul
tuuriuuringute keskuse I aasta
raamat.

Seminariettekannete põhjal 
kirjutatud artiklid tutvustavad 
uusimaid Lõuna-Eesti arheo
loogia-, kirjandus- ja keele- 
uuringuid ning riiklikku prog
rammi “Lõuna-Eesti keel ja kul
tuur” . Aastaraamatu teise poo
le täidavad keskuse jututarõs 
esinenute lõunaeestikeelsed 
lood ning teave keskuse tegevu
se kohta.

Raamatut saab osta kesku
sest. Samas on müügil ka Võro- 
Seto tähtraamat 2003 ja mulgi- 
keelse luulevalimikuga CD “Ku 
Pikässillast üle saa” .

Toimus seminar 
Lõuna-Eestist
Eile toimus ülikoolis seminar 
“Lõuna-Eesti eri vaatepunkti
dest” . Kõne all oli setu-teema 
(usuküsimus, keel jmt), võru 
keel, nimed jne.

Ettekandjad olid Evar Saar,, 
Pire Teras, Toomas Help, Kauksi 
Ülle jt. Jututarõs oli külaliseks 
kirjanik Mats Traat.

Seminari korraldas TÜ lõu- 
na-eesti keele- ja kultuuri
uuringute keskus.

VI noorte teatri- 
uurijate kevadkool
30. maist 1. juunini toimub Vil
jandimaal Kiidul noorte teatri- 
uurijate kevadkool. Kavas on et
tekanded teatriteaduse õpe
tamisest, lavastustest, teatripo
liitikast jm. Avatud on Viljandi 
Kultuurikolledži butafoor-de- 
koraatorite töötuba, TÜ Üliõpi- 
lasteatri etteaste jm.

Kevadkooli korraldab TÜ 
Teatriteaduse Üliõpilaste Loož. 
Info: Kristel Nõlvak, tel 375 
219, killun@ut.ee.

Ain Hanschrnidt.

Laenuleping
Ühispangaga
21. mail allkirjastasid rektor 
Jaak Aaviksoo ja Eesti Ühispan
ga president Ain Hanschrnidt 
laenulepingu.

Ülikool laenab selle lepingu 
põhjal Eesti Ühispangalt 70 mil
jonit krooni. Kogu laen on pla
neeritud ülikooli hoonete reno
veerimiseks (sh Narva mnt 25 
ühiselamu, Vanemuise 46 õp
pehoone, Linkbergi nim audi
toorium Puusepa 8).

M arika  M e ltsas
SA Arhcimedes

V ik to r M uu li
TÜ teadustalituse 
peaspetsialist

Rahvusvahelise grandiinfor- 
matsiooni leidmine on nüüd 
hõlpsam, sest Tartu Ülikoolil 
on 2004. a märtsini juurde
pääs Euroopa suurimale 
grandiinfot ning teaduspolii- 
tilisi uudiseid ja suundumisi 
kajastavale portaalile
ResearchResearch.

Erinevalt eelmisel aastal kat
setada olnud valdavalt Ameeri- 
ka-kesksest teadusinfo portaa
list COS (Community of 
Science), sisaldab Research
Research (www.researchre- 
search.com) oluliselt rohkem 
informatsiooni Euroopa kohta. 
Suhteliselt uus ja kiiresti are
nev infoportaal hõlmab mit
meid teenuseid, millest väike 
osa on tasuta kättesaadav, kuid 
enamikele teenustele juurde
pääsuks on vaja sõlmida litsent
sileping.

Infoportaali uudiste osas on 
Tartu Ülikoolil juurdepääs järg
mistele rubriikidele:
• Research Day on igal töö

päeval ilmuv uudiste väljaan
ne, mis edastab teadusuudi- 
sed meediaväljaannetest 
ning valitsusasutuste ja tea
dusnõukogude pressiteateid.

• Reasearch Europe on 
suunatud kogu Euroopa 
auditooriumile ja keskendub 
üleeuroopalise tähtsusega 
teadusprogrammidele ja tea- 
duspoliitilisele problemaati
kale, sisaldab põhjalikumaid 
teemakohaseid käsitlusi ja 
kommentaare.

Väljaannete kirjastaja on

T iina  Be ljaeva
EASLi arendusjuht

TÜ tudengid esinesid Kau
nases tublilt.

Kergejõustiklastest sai kirkai
mat värvi medali sai kaela Jeka
terina Duman 400 m 56,56.

Hõbemedali võitis Olga Niki
tina kolmikhüppes 11.97, Gud
run Kaukver hüppas kaugust 
5.64 (3.). Alade lõikes oli tase 
erinev, näiteks naiste kõrgus- ja 
kaugushüppes osalesid väga 
tugevad tudengid.

Research Research Limited. 
Suurbritannia kirjastusel on 
toimetused veel Washingtonis, 
Brüsselis, Londonis, Syndneys 
ja Stockholmis. Hiljuti alustas 
Stockholmi uudiste toimetus 
spetsiaalselt Põhjamaadele 
suunatud teadusuudiste edas
tamist igal reedel rubriigis 
Research Day Nordic. Kok
ku on andmebaasi kaudu või
malik juurde pääseda enam kui 
30 riigi teadus- ja arendusinfo 
uudistele.

Arvukate rahastajate ja ra- 
hastamisprogrammide kohta 
saab teavet rubriigist Spon- 
sors, rahastajate andmebaasi 
uuendatakse kord aastas. Infot 
saab otsida nii tähestiku kui tea- 
dusvaldkondade kaupa. Kokku 
on andmebaasis kajastatud ligi 
1500 rahastajat või rahasta- 
misprogrammi üle kogu maail
ma, nende hulgas näiteks ka 6. 
raamprogramm.

Andmebaasist Funding 
opportunities on võimalik ot
sida teavet rahastamisvõima
luste ja projektikonkursside 
kohta nii riikide, lõpptähtaega
de, rahastamisprogrammide 
kui ka märksõnade ja teadus- 
valdkondade järgi. Andmebaasi 
täiendatakse iga päev.

Infoportaalis on ka töökuu- 
luste andmebaas, mida uuen
datakse kord nädalas ning mis 
edastab teadlastele ja teadus- 
administraatoritele teavet 
Suurbritannias leiduvatest va
badest töökohtadest.

Juurdepääs infoportaalile 
ResearchResearch on arvuti
võrgu IP-numbrite põhine ning 
TÜ arvutivõrgus viibides kasu
tajatunnuseid ei vajata.

Kaasaegsete infoteenuste 
osutamisel on heaks tavaks või
maldada kasutajal seadistada

Edukalt on esinesid TÜ uju- 
misneiud, kel on kaks komplekti 
medaleid 4x50 m kombineeri
tud ja vabaujumise teatevõist
luselt. TÜ ujujad võistlesid kom
bineeritud teatevõistlusel koos
seisus Kaira Pärenson, Kadri 
Meesak, Ave Merisalu ja Olve 
Palumägi (2.20,25). Vabauju
mises võistkondlikule hõbeme
dalile tulles asendas Mees akut 
Katrin Lutsar (2.04,16).

Liblikujumise 100 m distant
sil sai Ave Merisalu pronksi 
(1.11,72).

I N F O T U N D

ResearchResearchi kasutus
võimalusi tutvustatakse 
teisipäeval, 27. mail kell 15 TÜ 
peahoone ruumis 102.

töökeskkonda vastavalt kasuta
ja huvidele ja vajadustele ning 
tellida teadistust vastavalt ka
sutaja infovajadusele. Andme
baasi ResearchResearch regist
reeritud kasutajad saavad telli
da teaduspoliitilisi uudiseid ja 
grandipakkumisi vastavalt hu
vipakkuvale temaatikale otse 
oma postkasti. Kasutajatel on 
võimalus ka kompileerida and
mebaasis sisalduvatest uudis
test ja grandipakkumistest in
fobülletääne, millele saab lisada 
kommentaare ning mida võib 
postitada kolleegidele.

Isiklikke kasutajatunnuseid 
on vaja, kui andmebaasi soovi
takse kasutada väljastpoolt TÜ 
arvutivõrku või kui soovitakse 
kasutada personifitseeritud 
töökeskkonda või teadistustee- 
nust. Kasutajatunnuste saami
seks peaks saatma e-kirja “Re
gistreerun ResearchResearchi 
kasutajaks” aadressile
marika@utlib.ee.

Ja loomulikult on andmebaa
sil olemas mahukas kasutamis
õpetus ning konkreetses situat
sioonis toimiv abi.

Grandiinfo andmebaasi valis 
välja Tartu Ülikooli teadus- ja 
arendusosakond, see osteti 
koostöös sihtasutusega Archi
medes ning Eesti Raamatuko
guvõrgu Konsortsiumiga 
ELNET. Juurdepääs andmebaa
sile on kas aadressil www.re- 
searchresearch.com või teadus- 
ja arendusosakonna kodulehelt 
(www.ut.ee/ta) viite European 
Research Online kaudu.

Judokas Vladimir Grill kaalu
kategoorias -66 kg jäi 5.-6. ko
hale. Kaalus -66 kg pidasid eks
perdid taset kõrgemakski kui 
on Eesti meistrivõistlustel. Tiiu 
Asper oli -57 kg seas kolmas. 
Kategoorias -81 kg oli Indrek 
Essenson kolmas.

Orienteerumise sprindivõist
lusel jäi Annika Rihma jagama 
2.-3. kohta, kaotades võitjale 1 
sekundi. Orienteerumise teate- 
kolmik Piret Klade, Annika Rih
ma ja Liis Johanson tuli hõbe
medalile.

V iire  Sepp
täppisteaduste kooli direktor, 
TÜ olümpiaadide projekti 
juht

29. mail tehakse kokkuvõt
teid möödunud olümpiaadi
hooajast TÜ vastutusala üle
riigiliste olümpiaadide *üriid 
ja komisjonid.

Koolinoorte olümpiaadide 
korraldamist reguleerib 2001. 
aastal haridusministeeriumi ja 
Tartu Ülikooli vahel sõlmitud 
koostööleping, mille alusel olid 
sel õppeaastal ülikooli korralda
da matemaatika-, füüsika-, kee
mia-, informaatika-, bioloogia-, 
geograafia-, emakeele ja vene 
keel emakeelena olümpiaadid.

Eesti olümpiaadide 50. juu
beli aastal osales neis eelvooru
des ligi 9000 õpilast. Kui liita 
siia ka koolivoorudest osavõt
jad, võib öelda, et olümpiaadide 
liikumine haarab kümneid tu
handeid õpilasi.

Suur konkurents 
matemaatikas

Lõppvooru pääsemiseks oli 
suurim konkurents matemaati
kas (1:23), samuti olid väga 
populaarsed pika traditsiooni
ga keemia-, füüsika-, bioloogia- 
ja geograafia olümpiaadid. 
Emakeele olümpiaad tõi žüriile 
palju sisukaid uurimusi ka noo
rimatelt, 7.-9. klasside õpilas
telt.

Olümpiaadide läbiviimisega 
oli seotud üle saja akadeemilise 
pere liikme professorist tuden
gini

Vastutusrikkaim osa oli žürii- 
de ja komisjonide esimeestel:

Varje  S oo tak

21. mail sõlmiti Kesk-Eesti 
Arenduskeskuse (KEA) ja 
Tartu Ülikooli vaheline 1,17 
miljoni kroonine koostööle
ping.

See on PHARE leping, mille 
võitis konsortsium KEA ja üli
kool (eesti keele (võõrkeelena)) 
õppetool.

Lepingu eesmärk on ette val
mistada muu õppekeelega kut
sekoolide eesti keele õpetajate 
täiendusõppe, eesti keele aine
kavad ja eesti keele õppemater
jalid 15 eriala jaoks.

KEA direktor Tarmo Seire üt
les, et KEA jaoks on see ääretult 
oluline leping, kuna KEA aitab 
kaasa regioonide arendamisele 
õpetajaid koolitades. “Tunneme 
vajadust just akadeemilise koo
lituse järele, mida saab meie

Uve Nummert, Raili Vilt (mate
maatika), Jaak Kikas, Ly Sõõrd 
(füüsika), Rein Pullerits, Nata
lia Nekrassova (keemia), Ahto 
Truu, Õnne Nummert (infor
maatika), Illar Leuhin (bioloo
gia), Ülle Lüber, Sirje Haav 
(geograafia), Ülo Valk, Merili 
Metsvahi (rahvaluule), Svetla
na Jevstratova (vene keel).

Eesti olümpiaadide liikumise 
eelkäija on 1950. aastal ülikoo
lis toimunud täppisteaduste 
ülesannete lahendamise võist
lus.

Praegu korraldatakse olüm
piaade 16 õppeaines, neist 11 
korraldamine on ülikooli vastu
tada.

Soodustused
sisseastum isel

Olümpiaadidel on märkimis
väärne tähendus ülikooli astuja 
taset mõjutavatele teguritele: 
koolide ainekavade koostamise
ga tegelevatel õppejõududel te
kib uusi ideid, tulevased õpeta
jad saavad olümpiaadide kor
raldamisega esimesi kogemusi 
õppetöö diferentseerimisest ja 
individualiseerimisest, õpetaja
tele luuakse stiimul ainealase 
kompetentsuse ja professio
naalsete oskuste arendamiseks 
jne.

Olümpiaadidest osavõtt in
nustab noori tõhusale ja moti
veeritud iseseisvale tööle, mis 
süvendab huvi ja saab tihti 
määravaks erialavalikul. See 
on ka üks peamisi põhjusi, miks 
ülikool on teinud panuse olüm
piaadide tipptegijatele ja keh
testanud neile olulisi sisseastu- 
missoodustusi.

sihtgrupile anda ülikool,” ütles 
Seire.

Eesti keele (võõrkeelena) õp
petooli juhataja prof Birute 
Klaasi sõnul on see väga oluline 
projekt ka seepärast, et on suu
natud kutseharidussüsteemile. 
“ K u t s e h a r i d u s s ü s t e e m i  
efektiivistamine ja kaasajasta
mine on praegu Eesti haridus
poliitika üks prioriteetseid 
suundi. Ka ülikooli uue arengu
kava üks punkte näeb ette siht
gruppide laiendamist,” märkis 
prof Klaas.

TÜ poolt on lepingu juht prof 
Birute Klaas, allprojektide eest 
vastutavad eesti keele (võõr
keelena) õppetoolide assisten
did Tiina Kikerpill ja Elle Vai- 
mann.

Lepingu täitmisse on kaasa
tud paarkümmend õppejõudu 
nii TÜst kui ka TPÜst.

TÜ üliõpilased SELLi mängudel

Kesk-Eesti Arenduskeskuse direktor Tarmo Seire ja  
filosoofiateaduskonna dekaan Birute Klaas, v a r je  s o o ta k

Koostöö Kesk-Eesti 
Arenduskeskusega

mailto:marika@utJib.ee
http://www.researchresearch.com
mailto:killun@ut.ee
mailto:marika@utlib.ee
http://www.ut.ee/ta
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Meediakriitikast meediaeetikani

Ajakirjandusõppejõud Epp Lauk ja  Halliki Harro-Loit rõhutavad, et suurema vabadu
se puhul on ka ajakirjaniku vastutus suurem. v a r je  s o o ta k

Varje  S ootak

Ajakirjanduse ja kommuni
katsiooni osakonna juhata
ja, poliitikateaduste doktori 
Halliki Harro-Loidi ja ajakir
janduse professori Epp Lau
gu sõnul peaks akadeemili
se ajakirjandushariduse 
mõju meedias palju suurem 
olema.

Mida te tunnete, kui kritisee
ritakse ajakirjaniku tööd?

E. Lauk: Tavaliselt öeldakse 
kohe, et kuidas te olete neid 
õpetanud, mõtlemata sellele, et 
kõik ajakirjanikud pole üldse 
Tartu Ülikoolis õppinud . Meil on 
olnud juba kaua aega aastas 
lõpetajaid alla kümne ning aja
kirjanikuks pole läinud kõik. Nii 
et nende mõju ajakirjanduse 
kvaliteedile saab olla üsna väi
ke.

H. Harro-Loit: Me ju tegeli
kult ei koolita ainult ajakirjanik
ke, osakond ja õppetool näevad 
oma ülesannet laiemalt, näiteks 
meediakompetentsi ja -kriitikat 
arendades.

E, Lauk: Osakond ise saab 
tudengeid suhteliselt vähe mõ
jutada, sest ühelt poolt oleme 
sunnitud tegelema asjadega, 
mis ei ole otseselt seotud eesti 
praktilise ajakirjandusega. Te
geleme ju kõik uurimistööga, 
mis on enamasti suunatud rah
vusvahelisele auditooriumile.

Teoreetiliste uurimiste kaudu 
peaks tulema kasu ju ka ko
halikule ajakirjandusele.

E. Lauk: Aga kohalik ajakir
janik ei loe seda, mida me ingli
se keeles ldrjutame ja avalda
me. Jääb loota, et läbi osakonna 
akadeemilise õpetuse jõuab see 
siiski ka toimetustesse.

H. Harro-Loit: Õppejõud 
suudaksid anda ajakirjandus- 
kriitikasse tõenäolisemalt palju 
suurema panuse, kui ka meil 
endil oleks ülikoolis selleks suu
rem motivatsioon. Näiteks oleks 
vajalik välja anda üks meedia
kriitika kogumik. Aga ma eelis
tan kirjutada teaduslikke publi
katsioone ja eriti neid, mida on 
lootust avaldada rahvusvahe
listes väljaannetes.

E. Lauk: Ega me kõike ei

jõua ka. Peale õppetöö on mit
mesugused projektid, üliõpilas
tööde juhendamine Ja meid on 
vähe -  õppetoolis ainult neli 
täiskohaga õppejõudu. Aga mõ
negi lõputöö uurimistöötule- 
mused vajaksid suurema audi
tooriumini viimist. Kavatseme 
midagi ka osakonna kodulehele 
üles panna.

Higevate lõputööde kaudugi 
viidaks parimad teadmised 
toimetustesse.

H. Harro-Loit: Küsimus on 
ju ka selles, mida toimetustes 
hinnatakse.

E. Lauk: Toimetajate peami
ne eesmärk on pakkuda seda, 
mis müüb. Müügijutt on muu
tunud lausa sundmõtteks, Aga 
kui vaadata meie lõputöid, siis 
needld sisaldavad meediakriiti
kat.

Kristi Vahemaa uurib oma 
bakalaureusetöös Virumaa Tea
tajat ning Rannar Raba Sakalat

ja Pärnu Postimeest. Uuriti, 
mida leht pakub, keda kasutab 
allikatena, millised on lugejate 
ootused.

Virumaa Teataja sisuanalüüs 
tehti enne ja pärast küsitlust, 
nii et toimetusel oleks olnud 
võimalik vastavalt küsitluse tu
lemustele muudatusi teha. Neis 
lehtedes olid ülekaalus krimi- 
naalteemad, kultuur, sport ja 
meelelahutus ning alles seejä
rel tulid tõsisemad teemad. Lu
gejad ootasid aga esmajoones 
sotsiaalsete, kohalike, hariduse 
ja terviseteemade käsitlemist, 
mis vist ei müü.

Tahaksin märkida aga näiteks 
suurt huvi ajakirja Haridus 
meediateemalise erinumbri 
vastu, mis näitab, et meedia
õpetusel on tulevikku. See on 
ka üks meediakriitika pilu.

H. Harro-Loit: See on lau
sa aken. Meedia töötab peami
selt majanduslike printsiipide 
järgi. Eesti turg on äärmiselt

väike, kontsentratsioon aina 
suureneb. Ei usu, et Eestis tär
kaks omanikes äkki mingi suur 
sotsiaalne vastutus. Püütakse 
toota võimalikult odavat sisu 
võimalikult vähese tööjõukulu
ga. Tõsise uuriva ajakirjanduse 
jaoks pole piisavalt ressursse.

Kas nn odav, aga müüv sisu ei 
too ka mitte rohkem ajakir
janduseetilist eksimusi?

H. Harro: Muidugi, aga sel
leks, et neid eksimusi vähem 
oleks, on jällegi vaja motivat
siooni. Näiteks võiks omanikku 
motiveerida moraalse kahju 
hüvitiste maksmine, midagi, 
mis vähendab oluliselt kasumit.

Eesti Ajalehtede Liidu kodu
lehel on kirjas, et ajalehti 
puudutavate kaebuste osas 
asendab Pressinõukogu
2001. aasta lõpuni tegutse
nud Avaliku Sõna Nõukogu 
(ASN).

E. Lauk: ASN on olemas, me 
ei ole järele andnud survele 
meid olematuks teha, ajalehed 
pole ASNi lahendeid enam 
avaldanud. (Epp Lauk on ASNi 
aseesimees esimehe ülesanne
tes ja Halliki Harro-Loit liige. 
ASN arutab 1991. aastast saa
dik sõltumatu analüüsikeskuse- 
na avaliku meedia peale esita
tud kaebusi ja juhib tähelepanu 
meediaeetilistele probleemide
le -  www.asn.org.ee -  toim.)

Meie olematuks kuulutamine 
on sügavalt ebaeetiline tegu.

Kuna ajalehtede juhtidel ei 
olnud võimalik ASNi otsuseid 
endale vajalikus suunas mõju
tada, siis moodustas Eesti Aja
lehtede Liit 2002. aastal Pressi
nõukogu, mille esimees on 
Maalehe peatoimetaja. See on 
viinud olukorrani, kus kaebus 
esitatakse neile, kes ise on aval
danud artikli, mille kohta kae
bus esitati, ning kes ka ise otsus
tavad, kuidas kaebus lahenda
da. See sisaldab etteprogram- 
meeritud huvide konflikti.

Prof Juhan Peegel on alati 
rõhutanud, et mida suurem on 
vabadus, seda suurem on aja
kirjaniku vastutus. Selle üle 
peaks iga ajakirjanik neis situat
sioonides mõtlema.

Kuidas mujal ajakirjanikuks 
õpitakse?

E. Lauk: Tulin just rahvus
vaheliselt ajakirjanduskoolide 
assotsiatsiooni aastakonverent
silt Taanist. Teistes maades on 
enamik ajakirjanduskoole väga 
praktilise kallakuga. Juba mingi 
kõrghariduse omandanutele 
õpetatakse ajakirjandust tule
musrikkalt ja ldiresti. Meie an
name tegelikult nii seda esimest 
kõrgharidust kui ka ajakirjan
duslikku eriharidust.

H. Harro-Loit: Eestiski on 
arutatud ajakirjanduskooli loo
mist, kuid jah, Eesti turg on 
selleks liiga väike. Meilt saab 
siiski laiapõhjalise sotsiaaltea
dusliku ja kommunikatsiooni- 
alase hariduse, kusjuures iga
üks kujundab veel isikliku kvali
fikatsiooni kõrvalerialade kau
du. Eesti tingimustes kujuneb 
nähtavasti optimaalseimaks 
ajakirjandushariduse andmise 
viisiks 3+2  süsteem.

Ilmub kolmas Krause raamat
26. mail kell 15 on TÜ aulas 
raamatu “Alma Mater 
Tartuensis. Tartu Ülikool ja 
tema arhitekt Johann Wil
helm Krause” esitlus.

Juhan Maiste, Kadi Polli ja 
Mariann Raisma koostatud raa
mat on välja antud TÜ taasava
mise 200. aastapäeva puhul.

Eesti Kunstiakadeemia ja 
Eesti Põllumajandusülikooli 
prof Juhan Maiste pidas 
Krausest (1757-1828) ette
kande eelmise aasta märtsis Jo
han Skytte päeval. Krause koh
ta on ta kirjutanud koos teiste 
autoritega kaks raamatut. 1999 
ilmunud 1. kataloogis analüüsi

ti arhitekti joonistusi, eelmisel 
aastal ilmunud 2. kataloog kan
dis pealkirja “Arhitektina 
Liivimaal”.

Maiste sõnul märgistavad 
Eesti ühe silmapaistvama mehe 
elutööd ülikooli hoone kuus 
dooria sammast, tähetorn ku
nagise piiskopi linnuse alal, raa
matukogu iidse toomi kooris, 
anatoomiline teater, botaanika
aed, sillad ja filosoofiline park. 
‘Ülikooli vaim on Tartu vaim, 
Krause on selle vaimu eredaim 
looja, tema poolt loodud teksti 
lugedes loeme Balti kultuuri ja 
ühe linna poeetilise melanhoo
lia ajalugu,” ütles prof Maiste. Juhan Maiste.

\\ Kohus ja avalik arvamus n

27, mail tähistab Riigikohus 
TÜ aulas oma tegevuse 
taastamise 10. aastapäeva 
avaliku konverentsiga “Ko
hus ja avalik arvamus” .

Riigikohtu pressiesindaja 
Krõõt Nõgese sõnul käsitletakse 
kohtute, avalikkuse ja meedia 
omavahelisi suhteid ning arut
letakse kohtu positsiooni üle 
ühiskonnas.

Uuringufirma Saar-Poll di
rektor Andrus Saar, Tallinna

Linnakohtu pressiesindaja Aet 
Truu, TÜ eesti ja soome-ugri 
keeleteaduse osakonna teadur 
Tiit Hennoste ning Riigikohtu 
esimees Uno Lõhmus analüüsi
vad kohtu, avaliku arvamuse ja 
meedia omavahelisi suhteid 
ning mõjutusi.

SL Õhtulehe ajakirjanik Jaan 
Väljaots, Eesti Ajalehtede Liidu 
tegevdirektor ja Pressinõukogu 
liige Tarmu Tammerk, Riigikoh
tu kohtunik Eerik Kergandberg,

Saksamaa Mecklenburg- 
Vorpommerni Liidumaa Ülem
kohtu esimees Wilfried 
Hausmanns ning TÜ ajakirjan
duse ja kommunikatsiooni osa
konna juhataja Halliki Harro- 
Loit käsitlevad kohtu positsioo
ni ühiskonnas.

Kava on UT 4. leheküljel.
Info: Riigikohtu pressiesin

daja Krõõt Nõges, tel 309 042 
või knoges@nc.ee.

• m

Tartu UliÕpilasteater 
sõidab Prantsusmaale
28. maist 1. juunini osaleb 
Tartu Üliõpilasteater (TÜT) 
Euroopa noorte teatritegija
te rahvusvahelisel kohtumi
sel Bussangis (Lorraine- 
Vosges, Prantsusmaa).

Euroopa Nõukogu raam- 
programmi “Cultural Routes” 
raames toimuval kohtumisel 
saavad kokku erineva kultuuri- 
ja teatritaustaga noored eri 
maadest, et ühise teatritegemi
se kaudu jõuda lähemale üks
teisele ning teadvustada omaja 
teiste kultuuride omapära.

Teatrikohtumistel näitavad 
noorterühmad üksteisele ette
antud teemal kodus ettevalmis
tatud teatritükke, pärast iga 
etendust toimub nähtu arutelu. 
Samuti arutletakse selle üle, 
miks ja kuidas väljendub näitle
ja esinemises tema rahvus, riik, 
kultuur, kodupaik jms. Koha
peal moodustatakse uued rüh
mad, kes valmistavad ette uued 
lavastused.

Juba 1895. aastal rajas 
Maurice Pottecher väiksesse 
Bussangi mägikülla suure 
puust vabaõhuteatri “Theätre 
du Peuple”, mille seinal on siia
ni alles sõnad “Teatri kaudu

inimsuse poole” . Teater, mis si
dus nii professionaale kui ka 
asjaarmastajaid, pidi sillutama 
teed paremale tulevikule.

Selle kauni mõtte elustas as
sotsiatsioon “Theatrales des 
Jeunes en Europe”, kes 1995. 
aastast korraldab Bussangis 
noorte eurooplaste teatrikohtu- 
misi. Nagu igal aastal on täna- 
vuseski programmis leitud aega 
legendaarse teatri “Theätre du 
Peuple” külastamiseks.

Auli Auväärti juhendamisel 
rühmatööna eurooplastele kü
lakostiks ettevalmistatud vee
randtunnist etendust saab 
näha juuni alguses Tartu Üliõpi
lasmajas toimuval kohtumisõh
tul, kus kaheksa üliõpilasnäitle- 
jat ja teatri kunstiline juht Kalev 
Kudu saadud kogemustest ja 
muljetest lähemalt räägivad.

Kontaktid prantslastega tek
kisid Tartu Üliõpilasteatril aasta 
tagasi rahvusvahelisel noorte- 
ja üliõpilasteatrite festivalil 
“Frontieres” Inglismaal.

Prantsusmaa reis saab teoks 
tänu Tartu Linnavalitsuse, Tar
tu Kultuurkapitali ja Tartu Üli
kooli toetusele.

Vt: www.ut.ee/teater/.

U U D I S E D

Ööraamatukogu 
tuled süttivad jälle
TÜ Raamatukogu peamaja pa
kub alatises eksamieelses aja
hädas olevatele tudengitele li
satunde. Sellel sessioonil on 
ööraamatukogu lahti 26. maist
5. juunini, 5. juunil koguni 24 
tundi jäljest. Traditsiooniks ku
junev ettevõtmine toimub koos
töös üliÕpilasesmdusega.

26. maist 4. juunini on raa
matukogu tööpäevadel avatud 
lisaks 4 tundi kl 21-01.

31. mail ja 1. juunil on pea
maja tavalisele ajale lahti lisaks 
4 tundi kl 17-21.

Nendel pingsatel vaimutöö 
tundidel pakutakse ööõppetöö- 
le jäänutele ka kehakinnitust.

Info: ööraamatukogu projekti 
juht Madis Orav, tel 375 750.

Toomkiriku torni 
ehitab AS Restar
16. mail sõlmis Tartu Ülikool 
ASga Restor Toomkiriku vare
mete konserveerimise ja res
taureerimise ehitustööde töö- 
võtu raamlepingu.

Lepingu kohaselt teeb töövõt
ja Toomkiriku varemete põhja- 
tomi ja  tornidevahelise osa 
konserveerimis- ja restaureeri
mistööd. Tööde kogumaksu
mus ulatub üle 6,5 miljoni kr.
2003. aastal annavad nii ülikool 
kui ka Tartu linn ühe miljoni ja 
kultuuriministeerium pool mil
jonit krooni.

2004. aastal finantseerivad 
ülikool ja linnavalitsus samuti 
mõlemad ühe miljoni krooniga, 
ülejäänud osa maksumusest 
katab kultuuriministeerium.

Tööde lõpptähtpäev on 30. 
juuni 2004. Kogu Toomkiriku ja 
selle ümbruskonna renoveeri
mine on plaanis lõpetada 2005. 
aasta lõpuks.

Marju Lauristin.

Soome Vabariigi 
autasud
Soome Vabariigi suursaadik an
dis TÜ audoktorile kiijanik Jaan 
Krossile ja TÜ poliitilise kommu
nikatsiooni erakorralisele pro
fessorile Marju Lauristinile Soo
me riigi ordeni.

Prof Marju Lauristin pälvis 
Soome Valge Roosi Rüütelkon
na I järgu rüütliristi teenete 
eest Eesti ja Soome kultuuri 
ning ühiskonna suhete edenda
mise eest.

Meditsiini- 
konverents
Eile algas TÜ Raamatukogus 
konverents, millega tähistati 35 
aasta möödumist Eesti esime
sest neerusiirdamisest, ja 10 
aastat esimesest luuüdi siirda
misest. Mõlemad operatsioonid 
tehti ülikooli kliinikumis.

Konverentsi järel toimuvad 
sümpoosionid. Täna on Vane
muise Kontserdimajas Eesti Si- 
searstide Seltsi aastakonve
rentsi raames luuüdi siirdamise 
sümpoosion. Ettekannetega 
esinevad transplantoloogid 
Eestist, Lätist, Soomest, Hollan
dist ja Inglismaalt.

http://www.asn.org.ee
mailto:knoges@nc.ee
http://www.ut.ee/teater/
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65

Vladimir Hižnjakov,
korraline professor -  25. mai 
Tiit Kullas,
vanemteadur -  27. mai 

60

Maie Roos,
toimetaja, tõlk -  23. mai 

55

Endel Põder,
erakorraline teadur -  29. mai 
Malle Reidolv, 
lektor -  24. mai

50

Jaak Pallo,
majahoidja -  29. mai

45

Maris Astel,
vastutav sekretär -  26. mai 

40

Karin Hiiemaa,
lektor -  29. mai

25

Taavi Tuvikene,
infotehnoloogia spetsialist -  
27. mai

T A R T U  Ü L I K O O L I  R A A M A T U P O E  
N Ä I T U S M Ü Ü K

26.-31. maini toimub Tartu Ülikooli Raamatupoes matemaati- 
ka-, keemia-, füüsika-, bioloogia-ja geograafiaalaste raamatute 
näitusmüük.

Näitusmüügilt on võimalik osta raamatuid tavapärasest sood
sama hinnaga.

Esindatud on kirjastuste Cambridge University Press, 
Elsevier Science, Oxford University Press ja Pearson Education 
väljaanded. Kataloogide alusel saab raamatuid ka tellida.

Ülikooli 11, Tartu 51003 
Tel 07 441 102 
Faks 07 441 465

E-post: bookshop@ut.ee 
www.ut.ee/Raamatu pood 
Avatud E-R 9-19, L 10-16

V A L M I B  Ü L I K O O L I  A A S T A A R U A N N E

Mai lõpul tuleb trükist Tartu Ülikooli 2002. aasta aruanne.
Aruande tekst ja rohkearvulised lisad võtavad traditsioonili

selt kokku ülikooli õppe-ja teadustöö eelmise aasta tulemused 
ning annavad teavet akadeemilise pere suuruse ja koosseisu 
kohta. Ligi 130-leheküljeline raamat kajastab ülikooli struktuuri 
ja selle muudatusi möödunud aastal ning annab struktuuri- 
skeemi, kirjeldatakse eelarve täitmist ja haldustegevust, samuti 
leiavad käsitlemist arendus-ja tugitegevused. Möödunud juu
beliaasta tähtsamatest sündmustest annab ülevaate lisa 1.2. 
Esmakordselt on aruandes esitatud ülikooli vabade kunstide 
professorite nimekiri aastatest 1994 -  2002.

Kaanekujundus on Tiit Kaunissaarelt. Must-valges trükis aru
ande saavad tasuta kõik ülikooli struktuuriüksused, samuti 
mitmed riigi-ja munitsipaalasutused, teised kõrgkoolid ja Eesti 
suuremad raamatukogud. Aastaaruande pani osakondade jt 
struktuuriüksuste aruannete põhjal kokku ja toimetas teabetali
tus, trüki eest hoolitseb ülikooli kirjastus.

FRENS KONVERENTSITEENUSED

Frens Konverentsiteenused on ASi Frens kaubamärk. Profes
sionaalne konverentsikorraldus on olnud ASi Frens üks 
põhilisi tegevusalasid alates ettevõtte osutamisest 1 99 1 .

Professionaalse teenusepakkujana võtab Frens enda kanda 
kõik administratiivülesanded, et korraldaja saaks keskendu
da sisule. Kogemustele ja oskustele toetudes pakume häid 
lahendusi nii paaritunnistele nõupidamistele kui ka mifrne- 
päevastele rahvusvahelistele konverentsidele.

Senisest koostööst TU teaduskondade ja asutustega võib 
näitena tuua ajakirja Juridica juubelikonverentsi juunis 
2002 , rahvusvahelise õigusteaduse konverentsi "Eesti tsi- 
viilseadustik ja Euroopa eraõigus" septembris 2001 , Balti - 
ja Põhjamaade infektsioonhaiguste kongressi mais 2000.

Lähitulevikus toimuvad Frensi Konverentsiteenuste kaasabil 
Tartus:
• Eesti Sisearstide Seltsi XI kongress,
• Balti neuroloogide 4. kongress,
• Euroopa Mükobakterioloogide Seltsi 24. aasta kongress,
• Rahvusvahelise Lihhenoloogia Assotsiatsiooni 5. süm

poosion (IAL5).

Rohkem informatsiooni veebilehel www.frens.ee

Frens
onverentsi- 
teenused

Tel: Tartus 341 101, 
Tallinnas 6 979 290 

E-post: konverents@frens.ee

K O H U S  JA A V A L I K  A R V A M U S
Riigikohtu taastamise 10. aastapäeva konverents 

27. mail kell 10-17 TÜ aulas

I, Kohus, avalik arvamus ja meedia
10-10,30 Andrus Saar, uuringufirma Saar-Poll direktor

Avaliku arvamuse mõju demokraatliku ühiskon
na institutsioonidele, meedia usaldusväärsus 
avaliku arvamuse edastamisel, meediaühiskon
na mõju õigusemõistmisele.

10.30-11 Aet Truu, Tallinna Linnakohtu pressiesindaja 
Tegurid, millega peab arvestama kohtuja meedia 
vahelisel suhtlemisel. Meedia ja avaliku arvamu
se mõju õigusemõistmisele.

11-11.30 Tüt Hennoste, TÜ teadur
Meedia huvid kohtuteema kajastamisel, soositud 
ning taunitud viisid,

II.30-12 Uno Lõhmus, Riigikohtu esimees
Meedia ja kohus kui partnerid, kohtunik kui 
avaliku elu tegelane.

12-12.30 diskussioon

II. Kohtu positsioon ühiskonnas
13.30-14 Wilfried Hausmanns, Saksamaa Mecklen- 

burg-Vorpommemi Liidumaa Ülemkohtu esi
mees
Kohtud ja avalikkus Saksamaal (ettekanne järel- 
tõlkega eesti keelde)

14-14.30 Jaan Väljaots, SL Õhtulehe ajakirjanik
Kohtuotsuste avalikkuse mõju kohtuasjade käsit
lemisele meedias võrreldes varasemaga, isiku
andmed ja ajakirjandus,

14.30-15 Tarmu Tammerk, Eesti Ajalehtede Ludu tegev
direktor, Pressinõukogu liige
Meedia ning kodanike vaheliste vaidluste lahen
damise võimalused Pressinõukogus, kohtus. Või
malikud muutused 10 aasta jooksul.

15.20-15.50 Eerik Kergandberg, Riigikohtu kohtunik 
Kohtulahendite kriitika, võimalikud autorid ning 
kanalid.

15.50-16.20 Halliki Harro-Loit, TÜ ajakirjanduse ja kom
munikatsiooni osakonna juhataja
Kohtuvõimu ning ajakirjanduse koos- ja vastas
mõju meediaühiskonnas, võimude lahususe idee 
hägustumine, Tendentsid Eesti ajakirjanduse 
teemakäsitlustes.

16.20-17 diskussioon, kokkuvõte

A N D R E A S  JA DR E L M E R I C E  T R A K S I  
S T I P E N D I U M

Eesti Abistamise Komitee USAs (Estonian Relief Committee, 
Inc) asutatud stipendiumile võivad kandideerida TÜ arstitea
duskonna doktorandid ning majandus-ja sotsiaalteaduskonna 
poliitilis-riiklike erialade magistrandid ja doktorandid.

Stipendium on mõeldud õpinguteks või praktiseerimiseks 
USAs või Euroopa riikides. A. ja dr E. Traksi nim stipendiumi- 
fond moodustub annetustest. Fondi suurus on 10 000 dollarit.

Kandideerimiseks tuleb esitada:
• CV (koos kontaktandmeteja pangarekvisiitidega),
• väljavõte Õpinguraamatust (ldnnitatud dekanaadis);
• juhendaja soovitus,
• stipendiumi kasutamise projekt (eelarve) ja
• vastuvõtva teadusasutuse nõusolek
10. juuniks Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskusesse (TÜ 
Raamatukogu, Struve 1-325. Keskus avatud E-N 13-16, tel 
427 243, merlit@ut.ee).

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks õppeedukus, moti
vatsioon edasiõppimiseks ja oma teadmiste hilisem rakendami
ne Eestis, aktiivsus üliõpilaskonnas ning ühiskondlik tegevus. 
Komisjon saadab parimate kandidaatide dokumendid lõpliku 
otsuse tegemiseks Eesti Abistamise Komiteele New Yorki.

TU R A A M A T U K O G U  S U V I S E D  
L A H T I O L E K U A J A D

Seoses raamatukogu Õppefondi ja teaduskirjanduse saalide 
ümberkorraldusega on raamatukogu (W  Struve 1) ja humani
taarraamatukogu (Jakobi 1) suvel lahti järgmiselt:

peamaja W. Struve 1
• 22. juuni kl 11-15,
• 23. - 24. juunini suletud,
• 25.-28. juuni kl 9-18,
• 29. juuni - 31. august suletud

humanitaarraamatukogu Jakobi 1
• 1. j u u li-16. juuli tööpäevadel kl 9-19,
• laupäeval, 5. juulil suletud,
• laupäeval, 12. juulil ld 11-17,
• 17. juuli -17. august suletud,
• 18, august - 29. august kl 10-17,
• laupäeval, 23. augustil suletud,
• laupäeval, 30. augustil suletud.

А СТА DIURNA
23. mail kell 14-16 esineb ph 139 
Eesti Keele Instituudi teadur Ene 
Vatnik teemal “Teed otsimas 
emotsioonimõistete metsas” .

23. mail kell 13.30 annab Euroo
pa kolledžis (Lossi 3-306) Iiri Va
bariigi suursaadik pidulikult üle 
Iiri saatkonna stipendiumid Eu
roopa õpingute magistrantidele. 
Kuus stipendiumi antakse Euroo
pa õpingute magistriprogram- 
mis õppivatele riigiametnikele. 
Info: Janika Vana, tel 375 645.

23, mail kell 15 toimub aulas aja
kirjanduse ja kommunikatsiooni 
osakonna päev. Õppeaastast 
teeb ülevaate osakonna juhataja 
Halliki Harro-Loit, räägitakse tu
leval aastal peetavast osakonna 
juubeli ettevalmistustest ning kir
jutatakse alla koostöölepingule 
Uppsala Meediakolledžiga.

23. mail kell 17.15 esineb eetika- 
keskuses {Ülikooli 7, II korrus) 
Toronto ja Tartu ülikooli õppe
jõud Tiina Kirss (PhD) ettekan
dega "Võõrastega silmitsi: Julia 
Kristeva, Eetika ja eksiil” . Oota
me osalema! Info: Kirsti Jõesalu,

Andres Merits (TÜMRI). Opo
nent: MSc Merike Meier (KBFI); 
kell 15 Pille Pärn “Pärmi 
Hansenula polymorpha maltaas” 
(geneetika eriala). Juhendaja: 
dots Tiina Alamäe (TÜMRI). 
Oponent: dots Andres Mäe 
(TÜMRI);
kell 16 Aune Ahman “Oligo- 
nukleotiidse kiibi valideerimine ja 
võrdlus teiste TP53 geeni uurimi
sel kasutatavate meetoditega” 
(molekulaardiagnostika eriala). 
Juhendajad: prof Andres Mets
palu (TÜMRI); PhD Neeme Tõ
nisson (Asper Biotech). Opo
nent: v-teadur Sulev Kõks (TÜ 
füsioloogia inst);
kell 17 Hugo Pettai “Fotosüs- 
teem II antenni suuruse regulat
sioon vastavalt valguse spektrile 
-  kvantitatiivne hinnang” (taime
füsioloogia eriala). Juhendaja: 
prof Agu Laisk (TÜMRI). Opo
nent: PhD Arvi Freiberg (TÜ füü
sika inst);
kell 18 Kaidi Möll “Multiepitoopse 
antigeeni konstrueerimine ja 
sünteetilise antigeeni vastase im- 
muunvastuse analüüs” (viroloo
gia eriala). Juhendaja: prof Mart 
Ustav (TÜMRI). Oponent: v-tea
dur Ene Metspalu (TÜMRI).

LOENGUD
KAITSMISED 28. mail kell 16.15 toimub Lossi

2. juunil kaitsevad molekulaar- ja 
rakubioloogia instituudis (Vane
muise 46-107) magistritöid: 
kell 9 Toomas Silla “Veise 
papilloomiviiruse tüüp 1 segre
gatsiooni uurimine pärmis 
Saccharomyces cerevisiae” (vi
roloogia eriala). Juhendajad: 
prof Mart Ustav (TÜMRI); MSc 
Aare Abroi (Eesti Biokeskus). 
Oponent: dots Tiina Alamäe 
(TÜMRI);
kell 10 Maris Kuningas "Loote 
DNA ema vereplasmas: kasutus
võimalused sünnieelses diagnos
tikas" (molekulaarse biomeditsii
ni eriala). Juhendajad: prof And
res Metspalu (TÜMRI); dr Tiina 
Kahre (SA TÜK). Oponent: MSc 
Andres Salumets (Eesti Biokes
kus);
kell 11 Valeria Sizemskaja 
“Sequencing and functional 
identification of the panel of 
conditional lethal mutants of 
Semliki Forest virus” (viroloogia 
eriala). Juhendaja: erak prof 
Andres Merits (TÜMRI). Opo
nent: erak prof Lilian Järvekülg 
(TTÜ);
kell 12 Katrin Kepp “Eestlaste ja 
Eesti venekeelse elanikkonna 
geneetiline võrdlus” (molekulaar
diagnostika eriala). Juhendajad: 
prof Andres Metspalu (TÜMRI); 
v-teadur Maris Laan (TÜMRI), 
Oponent: MSc Kristiina Tambets 
(TÜMRI);
kell 14 Aleksei Lulla “Functional 
characterization and substrate 
specificity of Semliki Forest virus 
non-structural protease” (viroloo
gia eriala). Juhendaja: erak prof

3-406 Jürgen Beyeri venia le
gendi loeng teemal “Pühadus 
õhtumaades (1517-1789).

TEATED
23. mail kell 12 toimub Vanemui
se 46-208 simulatsioonivõistluse 
“Tiigriretk Eestimaal III” pidulik 
lõpetamine ja parimate autasus
tamine. Võistluse “Tiigriretk Ees
timaal” käigus omandati teadmi
si Eesti loodusest ning õpiti la
hendama igapäevaelulisi ökoloo
gia- ja keskkonnaprobleeme. In
terneti vahendusel läbi viidud 
võistluses osales 123 kooli üle 
kogu Eesti. Õpikeskkond valmis 
TÜ loodusteaduste didaktika 
lektoraadis. Simulatsiooniga 
saab lähemalt tutvuda http:// 
bio.edu.ee/matk/.

26. mail kell 15 toimub aulas Ju
han Maiste, Kadi Polli, Mariann 
Raisma raamatu ‘‘Alma Mater 
Tartuensis. Tartu Ülikool ja tema 
arhitekt Johann Wilhelm Krause” 
esitlus.

29. mail kell 16 toimub keemia
ringis IT käsiraamatut tutvustav 
ja IT täiendkoolitusi puudutav in
fotund. Kohapeal võimalik osta 
IT käsiraamatut. Info: lagle. 
Iembavere@ut.ee, 375 463.

5. juunil kell 17.30 korraldab vi
listlaskogu Tartu koondis pikniku 
ülikooli botaanikaaias. Kavas lü
hike ringkäik aias ja eine murul. 
Teretulnud on ka kõigi teiste 
koondiste liikmed. Info: Aire 
Luts-Vähejaus, tel 375 603.

P U H K A M I S  V Õ I M A L U S  P A R N U S

Ka eeloleval suvel on ülikooli töötajatel võimalik puhata Pämus. 
Vahetuste ajad on järgmised:
• 26. juuni-5 . juuli,
• 6 ,-15 . juuli,
• 16 .-25. juuli,
• 26. juuli -  4. august.
Vabu kohti on veel kõilddesse vahetustesse. Eesõigus on TÜAÜ 
liikmetel. Lähem info TÜAÜ komiteest (tel 423 804, 
maila@ut.ee).

T O I M E T U S  V A B A N D A B

UT toimetus vabandab, et eelmise ajalehenumbri (nr 18, 16. 
mai) kolmandal leheküljel oli sattunud artiklisse “Kirjanik Jaan 
Kross ja Tartu teema” Mart Mägra nime asemele kahetsusväär
selt Endel Nirk.

Kõigile, kes aga nädal aega kannatamatult Läti Ülikooli pea
hoone ehitamise aega ootasid, teadmiseks, et see hoone on 
ehitatud 1860. aastatel.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress:
Ülikooli 18, Tartu 50090

REKLAAMI HINNAD
1/2 lk (194x268 mm) 2700,- Kujundus 20% hinnast

Ülikooli liikmetele kuulutused ja 
reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500- Logo ja/või foto kasutamine 50.- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800,- Reklaamteksti rida 10,- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Kerli Kuusk Faks: 07 375 440 1/12 lk (92x64 mm) 500.- Kuulutuse rida 5,- laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 Keeletoimetaja Marika Kullamaa http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44x64 mm) 250.- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

mailto:bookshop@ut.ee
http://www.ut.ee/Raamatu
http://www.frens.ee
mailto:konverents@frens.ee
mailto:merlit@ut.ee
mailto:Iembavere@ut.ee
mailto:maila@ut.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
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Täna valitakse uus 
dekaan
Täna kell 12.15 algab Vanemui
se 46 suures auditooriumis bio- 
loogia-geograafiateaduskonna 
dekaani valimine. Kandidaate 
on kaks.

Geograafia instituut on esita
nud kandidaadiks geoinfor- 
maatika ja kartograafia profes
sori Tõnu Oja ning prof Jüri 
Kämer paleontoloogia ja strati
graafia professori TÕnu Meidla.

Mõlemad professorid nõus
tusid kandideerima.

Rektor Aaviksoo 
inauguratsioon
2. juunil kell 14 algab aulas rek
tor Jaak Aaviksoo inaugurat
sioon.

TÜ nõukogu erakorralise is
tungi avab prorektor prof Jaak 
Kangilaski.

Toomas Hiio peab ettekande 
“Rektori amet ja rektori au Tar
tus -  kuningas Gustavi akadee
miast avalik-õigusliku ülikooli
ni”.

Seejärel annab rektor ame
tivande. Toimub ametiraha üle
andmine.

Rektor Jaak Aaviksoo peab 
oma inaugaratsioonikõne.

Üritusel esineb ülikooli kam
merkoor.

Säästvast arengust Järvamaal
Ene Voola id
TÜ Türi Kolledži 
õppedirektor

27. mail toimus Türi kolled
žis säästva arengu seminar, 
kus keskenduti loodusväär- 
tuste tundmaõppimisele, 
kaardistamisele ja säilitami
sele.

Rohkem tähelepanu pöörati 
Järvamaa väärtuslikele maasti
kele, nende uurimisele ja erine
vate võimaluste leidmisele, mis 
aitaksid loodusväärtusi hoida ja 
säilitada. Kuigi Järvamaalt on 
pärit kuulsaid loodusteadlasi 
(sh Baer), toonitati ettekanne

tes, et Järvamaa loodust on süa- 
ni suhteliselt vähe uuritud. 
Oluliseks peeti looduse ja ini
mese suhtestamist, keskkonna
teadlikkuse suurendamist, loo- 
dushoidlikku eluvüsi. Korduvalt 
leidis päeva jooksul rõhutamist 
kultuuripärandi tihe seos loo
dus- ja keskkonnakaitsega.

Päeva esimeses osas esinesid 
ettekannetega Järva maavalit
suse arengu- ja planeeringu
osakonna juhataja Henn Sokk, 
Tsipe Aavik, Silvia Lotman, Pä- 
randkoosluste Kaitse ühingust, 
Tartu Ülikooli Türi kolledži dip
lomand Angeüca Longe, loodus- 
giidid Marko Mänd ja Signe

Annilo. Käsitleti Järvamaa väär
tuslike maastike uurimist ja 
kaardistamist, pärandkoosluste 
tähtsust kaasaegses maailmas, 
Natura 2000 rolli loodusväär- 
tuste säilitamisel.

Päeva teine pool jätkus töötu
badega, kus arutleti loodus- 
väärtuste, kultuuri ja tehis- 
maastike ning veekogude üle. 
Autasustati Türi kolled*i kor
raldatud õpilaste loodus- ja 
keskkonnaalaste uurimistööde 
konkursi parimaid.

Õppematkal tutvuti pärand- 
kooslustega ning puude vanuse 
ja kasvutingimuste uurimisega 
aastarõngaste meetodi abil.

* *  Sj lUEKSEMPLAR _Ülikoolil on kolm uut prorektorit

TÜ n õ u k ogu s
Rektor Jaak Aaviksoo esitas 28. 
mai istungil ülikooli 2002. ma
jandusaasta aruande ja rekto
raadi tööaasta aruande. Õppe
prorektor Volli Kalm tegi üle
vaate doktoriõppest aastatel 
1992-2002. Rektoraadi tööaas
ta tulemuslikkuse hindeks an
dis nõukogu C.

Päevakorras oli ka alus- ja 
alghariduse õppetooli loomine 
õpetajate instituudis ning TÜ 
nõukogu hääletamise korra 
täiendamine.

Valiti 10 audoktorit, 3 profes
sorit ja nimetas emeriitpro- 
fessori. TÜ  nõukogu 28. mai istungil tunnustati seniste prorek

torite tehtud tööd T Ü  aumärgiga. VARJE S00TA^

Varje  S oo tak

Järgmisel nädalal on Tartu 
Ülikoolis ametis uued pro
rektorid -  arendusprorektor 
prof Ain Heinaru, õppepro
rektor prof Tõnu Lehtsaar ja 
prorektor Jaak Kangilaski.

Õppe- ja arendusprorektori
le lisandus tänavu ka kolmas, 
rahvusülikooli küsimustega te
gelev prorektor.

Filosoofiateaduskonna kuns
tiajaloo professor Jaak Kangi
laski sõnul on TÜ strateegilises 
arenguplaanis tasakaalustatult 
eesmärkideks nii ülikooli rah
vusvaheliseks teadusülikooliks 
muutumine kui ka rahvusüli
kooli tugevdamine. “Need kalts 
eesmärki ei välista teineteist, 
vaid toetavad. Kõigil teadustel 
Eesti kultuuris on oma osa, kuid 
Eesti kultuuril on vajalik olla ka 
võimalikult kõrgel rahvusvahe
lisel tasemel,” selgitas Kangilaski.

Rahvusülikool

Prof Kangilaski sõnul on küll 
näiteks loodus-ja täppisteadus
te süvauuringud vaja avaldada 
võõrkeeles, kuid neid uurimusi 
tuleb natuke laiemalt tutvusta
da ka oma emakeeles. Paljudel 
juhtudel on aga humanitaar-ja 
mõnel juhul ka sotsiaalteadus
tes otse vastupidi -  süvauuri- 
must ongi mõtet kiijutada üks
nes eesti keeles, samal ajal on 
aga kahtlemata vajalik kokku
võttev, üldistav käsitlus viia 
rahvusvahelisele tasandile.

Rahvusülikooli küsimustega 
tegelema hakkav prorektor 
leiab, et ülikoolis tuleb väärtus
tada tööd, mida tehakse eesti 
ühiskonna, keele ja kultuuri 
jaoks. “Arvan, et saaksin seda 
tegevust koordineerida ja selle
le tunnustust nõutada nii üli
kooli juhtkonnalt kui ka väljast
poolt ülikooli.”

“On vaja veelgi püsivamalt 
rõhutada, et ülikoolil on ka hoo
neid ja loodusteaduslikke kogu
sid, mis on üldrahvalik varan
dus ja mida ei saa ülal pidada 
õpetamise ja teadustöö raha
dest. Ühiskond ja selle liidrid 
peaksid seda teadvustama ja 
mõistma ning ülikooli finant
seerimisel vastavad järeldused 
tegema,” ütles prof Kangilaski.

Teadus- ja arendustöö

Küsimusele, millisena tun
dub ülikooli teadus-ja arendus
tegevuse seis, vastas prof Hein
aru, et ühelt poolt vaadates on

selle osatähtsus ja teadlaste 
hulk suurenenud. “Aga kui vaa
data, kuidas on areng toimu
nud, siis teatud valdkondades 
oleme Eesti proportsioonidega 
võrreldes pigem kaotanud. TÜ 
on klassikaline teadusülikool ja 
peame lähtuma teaduspara- 
digmast, kuid näiteks 3+2  ei 
ole veel teadusõpe. Kui tahame 
olla teadusülikool, tuleb teadus
osa veelgi suurendada,” ütles 
prof Heinaru.

Heinaru rõhutab samuti tea
duse ja tehnoloogia osatäht
sust. “Teadus ja tehnoloogia an
navad ülikoolile uue dimensioo
ni. Prof Heinaru selgitab, et täp- 
pis-, loodus- ja meditsiinitea- 
duste osas peavad olema tea
tud proportsioonid, nagu teiste 
maade teadusülikoolides. 
“Need teadused toovad raha ja 
hoiavad mingil määral üleval ka 
teisi teadusi.”

Alustada tahab uus prorek
tor oma valdkonna analüüsist, 
et oleks teada arvud ja faktid, 
mis aitavad samuti edasimine- 
kuteid kavandada. “Seega, kui
das arendada kraadiõpet, kui
das mõjutada finantseerimist, 
milline on õppejõu teadustöö 
koormus jms, tuleb analüüsi 
põhjal täpselt paika panna.”

Õppetöö

Prof Tõnu Lehtsaar märkis 
õppeprorektori valdkonna koh
ta, et prorektor Volli Kalm on 
ära teinud suure töö, mida võib 
pöördeliseks nimetada. “Tavali
selt tuleb pärast selliseid pöör
delisi sündmusi periood, kus on 
vaja asjad sujuvalt käiku viia, 
millest üks oluline osa on ma- 
gistri-ja doktoriõpe.”

“Alustan aga loomulikult oma 
valdkonnaga tutvumisest, ini
mestest, kellega tuleb koos töö
tada. Dekaanina võin öelda, et 
suheldes õppeprorektori vastu
tusala inimestega, olen kokku 
puutunud väga kompetentsete 
spetsialistidega,” arvas prof 
Lehtsaar.

Koostöö kohta üliõpilastega 
ütles prof Lehtsaar, et ta püüab 
neid ära kuulata ja küsimused 
läbi rääkida. “Minu esmamulje 
on, et tudengitel puuduvad sot
siaalsed garantiid, samas me 
soovime, et nad lõpetataks no- 
minaalajaga.”

Arvan, et minu uue ametiko
ha konflikti potensiaal on suh
teliselt suur, kuid püüan inime
si ära kuulata ning küsimusi 
paremal viisil lahendada.

Rõõmsalt naeratavad professorid Jaak Kangilaski, Ain Heinaru ja  Tõnu Lehtsaar ei 
olnud 28. mail 2003. aastal veel päevagi prorektoriametit pidanud.

VARJE SOOTAK

J A A K  K A N G I L A S K I  
( S Ü N D  1 9 3 9 }

1963 -  lõpetas TÜ ajaloo eriala 
kunstiajaloolasena 

1969 -  kunstiteaduse kandi
daat

1967 -1971 -  TÜ õppejõud 
(üleülikooliline filosoofiaka- 
teeder, ajaloo-keeleteadus- 
kond, hilisem filosoofiatea
duskond)

1971 -1995-Tallinna Kunsti
ülikooli õppejõud 

1978-1987 -  samas kunstiaja
loo kateedri juhataja 

1988. aastast professor 
1989-1995 -  Tallinna Kunsti

ülikooli rektor 
1994. aastast TÜ kunstiajaloo 

professor 
1999-2000 TÜ ajaloo osakon

na juhataja

A IN  H E I N A R U  
( S Ü N D  1 9 4 3 )

1968 -  lõpetas TÜ bioloogia 
osakonna geneetika eriala 

1971 -  bioloogiakandidaat 
1970. aastast töötanud TÜs 

õppejõu ja teadurina 
1973 -1976 -  prodekaan 
1976 -1990 -  geneetika ja 

tsütoloogia kateedri juhataja 
1976 -1977 täiendas end 

Edinburghi ülikoolis 
1990-1993-TÜMRKI direktor 
1993-1995 - TÜMRI juhataja 
1992 -1996. geneetika 

professor 
1996-1998 -  haridusministee

riumi teaduse ja kõrghari
duse osakonna juhataja 

1999. aastast bioloogia- 
geograafiateaduskonna 
dekaan

T Õ N U  L E H T S A A R  
(S Ü N D  1 9 6 0 )

1983 -  lõpetas TÜ sotsiaal
psühholoogia eriala 

1990 -  kaitses pedagoogika- 
kandidaadi kraadi

1993 -  lõpetas Kõrgema 
Usuteadusliku Seminari 
põhikursuse

1999 -  kaitses doktorikraadi
1983 -1986 -  TÜ psühholoogia 

osakonna tööstuspsühho- 
loogia labori nooremteadur 

1986 -1991 -  TÜ rakendus
psühholoogia labori 
juhataja 

1996 -  TÜ usuteaduskonna 
dekaan

2000 -  valiti TÜ praktilise 
usuteaduse professoriks

2001. aastast usuteaduskonna 
dekaan
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Austria suursaadik 
Türi kolledžis
22. mail külastas TÜ Türi Kol
ledžit koos abikaasaga Austria 
suursaadik Eestis Jakub Forst- 
Battaglia.

Kolledži direktori Elle Raud
sepa sõnul huvitusid külalised 
keskkonnateaduse erialast. 
“Suursaadikut huvitasid eriala 
interdistsiplinaarne sisu, lõpe
tajate tööleasumine ja edasiõp
pimise võimalused. Ta leidis 
väikelinna õppimiseks väga so
biva olevat,” üües direktor.

Austria suursaadik tutvustas 
keskkonnahoidu ja säästvat 
arengut nii oma riigis kui ka 
mujal Euroopas. Elle Raudsepp 
ütles, et suursaadik pakkus ka 
omapoolset abi koostöösuhete 
arendamisel Austria keskkon- 
naüliõpilastega.

Tudengite 
meistrivõistlused 
lõpetas tennis
Tartus Toome tenniseväljakutel 
toimunud üliõpilaste tennise 
meistrivõistlused panid punkti 
kevadistele meistrivõistluste 
sarjale.

“Osalejaid oli mõnevõrra ta
gasihoidlikumalt kui tavaliselt, 
ent meeste finaal oli tuline ja 
huvitav,” ütles EASLi arendus
juht Tiina Beljaeva. Üksikmän
gu meistritiitel 2003 läks TÜst 
Martin Karisele. Sten Lillemägi 
EPMÜst sai teise ja kolmas koht 
läks TÜst Tommi Soverile. 
Meeste paarismängus võitis 
paar Martin Karis -  Sten Lille
mägi. Naiste üksikmängus oli 
kindlaima käega Triin Saks 
TTÜst.

Seminar eesti, läti 
ja soome keele 
õpetamisest
Eile toimus ülikoolis seminar, 
mis oli pühendatud 200 aasta 
möödumisele eesti, läti, soome 
keele lektori ametisse kinnista
misest Tartu Ülikoolis. Peeti et
tekandeid nende keelte õpeta
misest ülikoolides.

Esimeseks eesti ja soome kee
le lektoriks määras ülikooli nõu
kogu Tartu linnakooli inspektori 
ja Jaani kiriku ülemõpetaja 
Friedrich David Lenzi. Juubeli
aasta põhiüritused on sügisel.

Tiit-Rein Viitso

TÜ nõukogu valis 
professoreid
Otorinolarüngoloogia professo
riks valis nõukogu otorino
larüngoloogia professori, med- 
knd Mart Kulli. Anorgaanilise 
keemia professoriks valiti füüsi
ka instituudi vanemteadur, 
füüs-mat-knd Väino Sammel
selg.

Vene keele professori kohale 
oli kaks kandidaati: senine vene 
keele prof, filol-knd Irina Külm- 
oja ja Eesti Slavistika Instituudi 
juhatuse liige, PhD Svetlana 
Ragrina. Nõukogu valis prof Iri
na Külmoja.

Emeriitprofessoriks nimetati 
läänemeresoome keelte prof 
Tiit-Rein Viitso.

Õppeprorektori viis aastat
Intervjuu õppeprorektori, rakendusgeoloogia professori Volli Kalmuga

Prof Volli Kalm leiab tagasi vaadates, et viie aasta sees oli palju huvitavat ja  harivat.
VARJE SOOTAK

Varje  S oo tak

Juunis viis aastat tagasi 
asus ülikooli juhtima uus 
meeskond eesotsas rektori 
prof Jaak Aaviksooga. 
Õppeprorektor Teet Seene 
asemele, kes jätkas avatud 
ülikooli prorektorina, tuli bio- 
loo g ia -g eo g ra a fia te ad us - 
konna dekaani kohalt Volli 
Kalm.

Mis on selle ajajooksul Õppe
töö valdkonnas toimunud?

Viis aastat tagasi oli ülikool 
hoopis teine juba probleemide 
poolest. Selle ajajooksul on toi
munud Õppekavade reform, 
oleme üle minemas 3+2  süs
teemile, on suurenenud tuden
gite arv, arenenud avatud üli
kool jpm.

Õppetöö struktuurid on põ
himõtteliselt välja arendatud, 
süsteem sisse töötatud.

Kui algust meenutada, siis oli 
minu jaoks väga huvitav huma- 
nitaarteadlaste ümarlaud, mil
les osalesid ka mitmed välis
maal õppivad või töötavad õp
pejõud (nt praegune TÜ prof 
Margit Sutrop jt, aga ka tuntud 
humanitaarteadlased Arne 
Merilai, Berk Vaher jne).

Mul ei ole mingit kahtlust, et 
ka õppe- ja üliõpilasosakonna 
praegune koosseis on parim. 
Töötajad tunnevad hästi oma 
valdkonda, valmistavad ette as
jatundlikke materjale, usaldus 
nende vastu on tõusnud kogu 
ülikoolis. Mitmed töötajad on ka 
kraadi kaitsnud. Neil on palju 
kogemusi ja on täiesti loomulik, 
kui nende karjäär jätkub mõnel 
teisel ametikohal ka väljaspool 
ülikooli.

Mis probleemid jäävad?
Oleme küll õppeinfosüsteemi 

tööle saanud, kuid sellega on 
algusest peale palju probleeme 
olnud. Mõnedele ei meeldinud 
ÕIS kohe põhimõtteliselt, sest 
see toob kõik asjad väga silma 
alla.

Palju probleeme tekkis seoses 
sellega, et mitmel teaduskonnal 
oli loodud teistest erinev and- 
mesüsteem. Ja kui inimene on 
harjunud sellega töötama, siis 
on loomulikult esimene reakt
sioon, et uut ei taha. ÕISi areng

jätkub.
See on väga keeruline süs

teem, ka tegijad on öelnud, et 
palju keerulisem kui nende teh
tud Eesti piirivalve kontrollisüs- 
teem.

Aja jooksul selliste andme
baaside väärtus kasvab, sest see 
võimaldab jälgida üliõpilaste 
edasijõudmist, allüksuste koor
musi, rääkimata sellest, et tu
deng peab olema hoolas enda 
õppetööle ja eksamitele regist
reerimisega jne.

Kas üliõpilased on viie aasta 
jooksul muutunud?

Arvan, et esindus, kellega 
rektoraat kõige otsesemalt 
suhtleb, on praegu hoopis tei
ne. Eks algul pandi meid proo
vile, taheti näha, kui kaugele 
võib minna (nt juhtum, kui üli
õpilasküla autoga Belgiasse sõi
deti jne. Aga me kutsusime nad 
tagasi).

Algul oldi harjumuslikult igas 
asjas vastu. Praegu on sellised 
vastuolud kadunud, koostöö on 
muutunud konstruktiivsemaks. 
Oleme toetanud mitmeid esin

duse plaane. Esinduse roll võiks 
aga üliõpilaste hulgas palju 
suurem olla. Kahju, et pole teos
tunud esinduse kaheks aastaks 
valimine, kuigi sellest on räägi
tud. Ja valimised ei tohiks par- 
teilisteks muutuda.

Kindlasti õppisite ülikooli ja  
tema liikmeid teistest aspek
tidest nägema. Mis üllatas?

Algul üllatas see, kuidas üht 
ja sama asja interpreteeritakse 
ülikoolis ühest äärmusest teise. 
Oli momente, kus küsisin en
dalt, kas niisugune asi saab juh
tuda Tartu Ülikoolis.

Igasuguseid asju tuli ette. Kui 
teaduskondades Õppekavade 
reformi käisin tutvustamas, 
suhtuti reformi mõnel pool äär
miselt kriitiliselt. Ühes teadus
konnas öeldu sõnum oli selline, 
et mida sina, geoloog Kalm, tead 
sellest, kuidas meie valdkonnas 
peab õppekava üles ehitama. 
Kuid mul oli ette näidata Ko
penhaageni Ülikooli samasugu
ne materjal.

Loomulikult suurenes igasu
gune suhtlusring. Amet viis

kokku paljude huvitavate ini
mestega, nagu näiteks sotsiaal- 
ja humanitaarteadlastega, keda 
vähe tundsin.

Mul on hea meel, et nende 
seas on palju inimesi, kes hinge
ga asja juures ega mõtle alati, 
kas tema uurimistöö või elukut
se ka üldise kommertsiali- 
seerumise juures raha teenib.

Ja näiteks arstiteaduskon
nast ei teadnud ma ka midagi, 
aga kliinikumi nõukogu liikme
na tuli paljude uute probleemi
dega kokku puutuda. On olnud 
palju huvitavat ja harivat.

Mis pooleli jääb?
Pooleli jääb palju, pealegi tu

levad uued probleemid peale. 
Mulle tundub, et õppetöö kor
raldust hakkab pärssima üli
koolis praegu kehtiv finantssüs
teem, mis on juba viinud selleni, 
et teaduskonnad õpetavad ise 
võõrkeeli, keemiat jm. See on 
nagu korilus, kus väljastpoolt 
oma teaduskonda midagi ei tel
lita, sest nii jääb raha teadus
konda. Aga see takistab ka ühis- 
õppekavade tegemist.

Õppekavade reform ei ole 
veel lõppenud, eriti doktoriõp
pe osas.

Kuigi süsteem 3+2 on juba 
käivitunud, tuleb uuel õppe
prorektoril seda edasi arenda
da ja esiletulevaid vigu paran
dama hakata.

MÕned üldained jäid õppeka
vadesse lisamata. Praegu loo
davad tööandjad, et lõpetajatel 
on ka meeskonnatöö oskused, 
et lõpetajad mõistavad ülesan
deid püstitada, projekte kirju
tada, hästi suhelda jne. EPMÜs 
on taolised ained õppekavades 
sees.

Pooleli jääb ka õppeteenusta
sude küsimus. Teenustasusid 
on küll kogu aeg muudetud, see 
puudutab juba 40% üliõpilasi. 
Seoses ELi astumisega peavad 
aga olema ühesugused hinnad 
nii kodu- kui ka välisüliõpilaste
le. Kuidas ühtlustada? Kui välis
maalaste praeguse tasu suu
nas, siis poome hinge kinni oma 
tudengitel. Kas allapoole viia on 
jälle õige? Soome tudengid saa
vad näiteks oma kodumaalt 
toetust, meie tudengid on ilma.

Kuidas olete suutnud ühenda
da tööd oma erialal ja pro
rektori ametikohal?

Kui vaadata publikatsioone, 
võiks rahulgi olla. Mul oli ka 
enne päris hea rahvusvaheline 
koostöö.

Selles meeskonnas olen suut
nud edasi töötada ja peaaegu 
igal aastal ka kusagil välitööl 
käia.

Geoloogia instituudis on 
praegu väga hea potentsiaal, 
kus on 12 minust nooremat 
doktorikraadiga töötajat. See 
kõik on innustanud.

Kui võrdlen ennast aga mõne 
teise teadlasega, mida tema viie 
aastaga on niisama intensiivselt 
teinud nagu mina siin rektoraa
dis, alles süs hakkab koitma, kui 
palju on mul jäänud läbi luge
mata erialakirjandust, tegema
ta laboris ja kirjutamata.

Aga on olnud mitu granti, uus 
on seotud Eesti arenguga jääaja 
järel.

See on rakendusliku väljun
diga nagu möödunud suvel 
uuritud Pärnu maalihete pu
hulgi. Töö jätkub, esialgu tahaks 
puhata.

Terviktekst ülikooli koduleheküljel on hea infoallikas
S irje  M ark
TÜ asjaajamiskorralduse 
peaspetsialist

Alates maikuust on TÜ 
veebilehel võimalik lugeda 
ülikoolis kehtestatud õigust- 
loovate aktide terviktekste 
ja saada tööks vajalikke do- 
kumendivorme.

Ülikoolil kui 20-tuhandelise 
liikmeskonnaga institutsioonil 
oleks raske täita oma põhikir
jast tulenevaid ülesandeid ilma 
kindlate reegliteta. Üldised 
reeglid kehtestatakse ülikooli 
nõukogu määruste ja rektori 
käskkitjadega.

Terviktekstid

Selleks, et kehtestatud reeg
listikus orienteeruda ning ker
gendada vastava tegevuse, põ
hikirja, põhimääruse, statuudi 
otsingut, on veebilehel (avale
hel viit “Dokumendid”) alates 
maikuust võimalik lugeda üli
koolis kehtestatud õigustloova- 
te aktide terviktekste. Tervik
tekst on õigusakti redaktsioon, 
mille algteksti on läbivalt kan
tud kõik õigusaktis tehtud

muudatused, st on antud õigus
akti viimane kehtiv versioon. 
Juuresolev fragment ülikooli 
veebilehest annab teabe tervik
tekstide esitusest valdkonniti.

Tervikteksti päises on and
med algteksti kinnitamise, 
muutmise või kehtetuks tunnis
tamise kohta koos dokumendi 
kuupäeva, numbri ja jõustumi
se ajaga.

Jõustumise ajad muudetud, 
lisatud või kehtetuks tunnista
tud punktide kohta on esitatud 
ka tekstis. Kui on muudetud, 
lisatud või tunnistatud kehte
tuks terve punkt, siis märge 
jõustumise kohta (nurksulgu
des) on järgmisel real, kui aga 
ainult alapunkt, siis on märge 
samal real vastava alapunkti 
taga. Sellisena võib siis tervik
tekstist välja lugeda, millal ja 
millised uued põhimõtted keh
tima on hakanud.

Samale veebilehele on too
dud ka ülikoolis kasutatavad 
dokumendivormid ja tüüpdo- 
kumendid, sest nii terviktekste 
kui ka dokumendivorme ei toi
metata mitte veebihaldussüs- 
teemis, vaid neid hoitakse ja

nendesse viiakse sisse paran
dusi dokumendihaldussüstee- 
mis Livelink. Sisseviidud muu
datused konventeeritakse 
veebilehele automaatselt.

Tekstid ka Livelinkis

Seega on terviktekste võima
lik lugeda ka Livelinkis. 
Livelinkis on terviktekstide ja 
dokumendivormide kataloogid 
samuti avalehel. Siin on teave 
täielikum, kuna muudatuste 
sisseviimise korral on edaspidi 
võimalik versioonihaldusest 
vaadata ka eelmist/eelmisi ver
sioone (funktsioonide menüüst 
Info >  Versions).

Asjaajamiseeskirja p 15 ko
haselt haldavad terviktekstide 
versioone vastavalt valdkonna
le haldus- ja tugistruktuuri all
üksused.

Versiooniuuendused avalda
takse kolme päeva jooksul pä
rast muutva õigusakti avalda
mist Livelinkis. Hetkel on süs
teemis 175 õigusloovat akti. 
Nüüd on meil justkui oma Riigi 
Teataja elektroonne variant -  
ainult väiksem ja tehtud oma 
võimalusi kasutades.
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10 uut audoktorit

Üliõpilaste suvemängud

Ajakirjanduse eriala lõpetanuid osakonna päeval 2000. 
aastal.

VARJE SOOTAK

Ajakirjanike elulood

Prof Hele Everaus loodab hematoloogia ja  onkoloogia kliinikust arendada vähikeskuse.
VARJE SOOTAK

Arendusprorektori 
viis aastat
Intervjuu arendusprorektori, hematoloogia- 
onkoloogiaprofessori Hele Everausiga
Varje  S oo tak

TÜ nõukogu valis 28. mai is
tungil 10 uut audoktorit. 
Need on rahvusvaheliselt 
tuntud teadlased, kellel on 
väga head koostöösidemed 
ka Tartu Ülikooliga.

Audoktoriteks valiti õigus
teadlane, Münsteri Ülikooli 
emeriitprofessor Wilfried 
Schlüter, Helsingi Ülikooli far- 
makoloogiaprofessor Liisa 
Marjatta Ahtee, Helsingi Üli
kooli Keskhaigla hematoloogia 
osakonna juhataja professor 
Tapani Ruutu, Mainzi Ülikooli 
neuropa to loog iapro fes so r

R ait Rodi
suvemängude projektijuht

27.-29. juunini toimuvad Kääri
kul taas üliõpilaste IV suvemän
gud.

Iga aasta nädalavahetusel 
pärast jaanipäeva tulevad tu
dengid üle Eesti kokku, et selgi
tada välja kõige sportlikum 
kõrgkool.

Kahel viimasel aastal on või
dukarikas rännanud koos Sise-

TÜ ajakirjanduse ja kommu
nikatsiooni osakond koos 
ühendusega Eesti Elulood 
kuulutas välja ajakirjanike 
elulugude võistluse.

2004. aastal möödub 50 aas
tat ajakirjanike koolitamise al
gusest TÜs. Selle meelespida
miseks tahab osakond koos 
ühendusega Eesti Elulood järg
mise aasta mais välja anda ko
gumiku “Eesti ajakirjanike elu
lood”.

Kogutud käsikirju säüitatakse 
Eesti Kirjandusmuuseumi kul
tuuriloolise arhiivi elulugude 
kogus.

Kuigi ajakirjanike elulugude 
võistlus on kavatsuslikult eri- 
alakeskne, võib iga kirjutaja va
lida oma viisi ja vaatepunkti.

Hans Hilmar Goebel, Konstanzi 
Ülikooli filosoofia ja teadusteoo
ria professor Jürgen Mittelst- 
rass, T\iru Ülikooli professor, 
Turu Ülikooli rektor ja Eesti Va
bariigi aukonsul Turus Keijo 
Virtanen, Bologna Ülikooli ge- 
neetikaprofessor Giovanni 
Romeo, Oslo Ülikooli emeriit
professor (meedia ja kommuni
katsioon) Svennik Hoyer, Upp
sala Ülikooli riigiteaduste pro
fessor Bjöm Wittrock ja Madridi 
Instituto “Rocasolano” profes
sor Jose Luis Abbud Mas (kee
mia).

kaitseakadeemia tudengitega 
Tallinnasse. Eesti suurim ja vää
rikaim ülikool pidi eelmisel aas
tal leppima kolmanda kohaga.

Võta kaasa oma kursaõde ja 
kursavend, sõber ja sõbranna 
ning tule kaitse ülikooli au! Vas
tutasuks saab sportliku nädala
vahetuse, igaõhtuse meelela- 
hutusprogrammi koos tantsuga 
ning maitsvad söögid-joogid ja 
unustamatud auhinnad.

Info: www.easl.ee

Nagu elulugude puhul ikka, on 
oluline ka kodu, lapsepõlv, 
ümbruskond, mis tulevase aja
kirjaniku valikuid, otsinguid ja 
arusaamasid on mõjutanud.

Kiijapandud eluloo raamatus 
avaldamiseks sobiv pikkus on 
20-25 lehekülge. Käsikiri võib 
olla pikem.

Parimaid elulugude ldrjapa- 
nijaid premeeritakse.

Ootame elulugusid 1. veeb
ruarini 2004 aadressil: 
pallas@jrnl.ut.ee või ajakirjan
duse ja kommunikatsiooni osa
kond, Tartu Ülikool, Ülikooli 18- 
132, Tartu 50090.

Info: Anu Pallas tel 375 189, 
Maarja LÕhmus,
maarjal@ut.ee, tel 375 190.

Vaata ka: www.jrnl.ut.ee/

I prorektori (teadus) Toivo 
Maimetsa asemele asus viis 
aastat tagasi arenduspro
rektorina tööle prof Hele 
Everaus.

Kas alustasite viis aastat ta
gasi oma valdkonna (struk
tuuri) uuendamisest või jät
kasite eelkäijate alustatut?

Nii ühte kui ka teist. Ühelt 
poolt toetume alati eelnevale, 
aga alati tuleb edasi minna. Kü
simus on, kuidas ja kui Idiresti.

Alustades oli vastutusala pä
ris ulatuslik, alates teadustege
vusest ja arendustööst kuni töö
kaitse, infotehnoloogia ja avali
ke suheteni välja.

See tähendab, et tänased ad- 
ministratsioonidirektori üles
anded kuulusid esimesel kahel 
aastal ka mulle.

Võib-olla kõige olulisem oli 
alustades püüda sisendada ini
mestesse usku, et on võimalik 
oma tegevuse läbi eesmärke 
saavutada.

Millised on Teie enda arvates 
olulisemad tulemused, mille
ga ka ise rahule jäite?

Raske on enesele hinnangut 
anda ja küllap pikaajaliste pro
jektide tulemused on näha alles 
aastate pärast.

Aga siiski. Pean väga oluliseks 
tehnoloogiasiirdes tehtut.

Tartu Ülikoolile on kujune
mas selles osas uus dimensioon. 
Tehnoloogiainstituudi asutami
ne ja töö käivitamine, tehnoloo- 
giasiirde infrastruktuuri aren
damiseks osaühingu Tartu Teh- 
noloogiapark asutamine, Tartu 
Teaduspargi tegevuse aktivi
seerimine -  need kõik on oluli
sed.

Tõsine koostöösuhe on kuju
nenud Zemike teaduspargi ja 
rahvusvahelise ettevõtlusüli- 
kooliga, meiegi majandustea
duskonnas on käivitunud teh
noloogia juhtimise ja ettevõtlu
se magistriprogramm.

Väga tugeva arengu on läbi

teinud teaduskeskus AHHAA, 
mis on teadus-arendusosakon- 
na projektist saamas iseseis
vaks sihtasutuseks koostöös rii
gi ja linnaga.

Tartu Ülikooli pikaajalise 
arengu aspektist pean väga olu
liseks Euroopa Ülikoolide Assot
siatsiooni (EUA) institutsio
naalset evalvatsiooni.

Sellele eelnes tõsine töö ene
seanalüüsi aruande ettevalmis
tamisel.

Samas oli EUA raport oluli
seks aluseks ülikooli strateegili
se arenguplaani ettevalmista
misel.

Tänaseks oleme strateegilise 
arenguplaani läbimurdevald- 
konnad kinnitanud ja töö käib 
teadusvaldkondade strateegia
te ettevalmistamisel.

Ülikooli tegevusele andis olu
lise dimensiooni Eesti Mereins
tituudi liitumine.

Rahvusvahelised suhted on 
tihenenud ja Saksa akadeemili
sest nädalast Academica on ku
junenud traditsioon.

Kindlasti õppisite ülikooli ja  
tema inimesi teistest aspekti
dest tundma. Mis Teid selle 
juures kõige rohkem üllatas?

Mul on olnud hea meel suhel
da mitmesuguste inimestega. 
Ja see on andnud väga palju 
rikastavat.

Olen mõistnud nii erisugu
seid lähenemisviise probleemi
dele kui ka lahendusvõimaluste 
rikkust.

Ja prorektori ülesanne ongi 
püüda kujundada siin koostöö 
parimate lahenduste saavuta
miseks.

Minu jaoks on olnud väga 
oluline äratundmine, kui rikas 
ülikool tegelikult oma inimeste 
kompetentsuse ja võimaluste 
poolest on.

Mis jääb Teü pooleli või üldse 
tegemata? Miks?

Usun, et ükski tegevus ei saa 
kunagi valmis, vaid arengu
protsess peab edasi minema. 
Nii on palju tööd ülikooli stra

teegilise arenguplaani elluvii
misel kõigis tema lõikudes ja see 
protsess ei katke kunagi.

Kuidas suutsite ühendada 
tööd oma erialal ja prorekto
ri ametikohal? Mida suutsite 
erialaliselt korda saata?

Olin lisaks põhitööle prorek
tori ametikohal ka viimastel 
aastatel hematoloogia-onkoloo- 
gia kliiniku juhataja.

Arstiks olen ma õppinud ja 
ma armastan oma elukutset. 
Minul aitas erialane tegevus ka 
prorektori ametit pidada. Kuigi 
eriala ei ole kerge, tundsin selle 
tegevuse tuge oma administ
raatori ametile.

Olulisemaks arenguks pean
1993. aastal nö tühjalt kohalt 
alustatud luuüdi transplantat
siooni kui uue ravimeetodi ra
kendamist ja juba pidasimegi 
kümneaastast tegevuse aasta
päeva.

Aeg on kulunud omal ajal ole
matu meeskonna kujundami
sele ja on rõõm, et see on ole
mas.

Mille eest hoiatate oma järg
last?

Raske on hoiatada. Tahan 
professor Ain Heinarule soovi
da jõudu.

Ja ehk kõige enam -  usku 
nende plaanide realiseerimisel, 
mis ta enesele ülikooli arengu 
aspektist võtab.

Edaspidised plaanid.
Edasine tegevus on seotud 

erialaga.
Kui mul koos kolleegidega õn

nestub hematoloogia ja onko
loogia kliinikust arendada rah
vusvahelisel tasemel vähikes- 
kus, mis parimal moel ühendab 
kõiki kasvajate ravimeetodeid, 
teadustööd ja Õpetamist, võin 
järgmisi aastaid edukaks pida
da.

Usun, et see on võimalik. Nii 
et tegevusest ei ole puudus ja 
järgmise nädala päevad on 
hommikust õhtuni juba planee
ritud.

U U D I S E D

Majandusteaduskond 
peab oma päeva
6. juunil ootab majandustea
duskond oma tudengeid, õppe
jõude ja vilistlasi traditsioonili
sele teaduskonnapäevale.

Dekanaadi juhataja Ene Kivi- 
siku sõnul algavad kell 14 
Oeconomicumis erialakohtumi- 
sed, kus kolm instituuti paku
vad huvitavaid loenguid.

Saab vaadata raamatu-ja fo
tonäitusi.

Kell 15 algab aulas plenaaris
tung. Riigikogu liige prof Janno 
Reiljan peab ettekande Eesti 
majandusarengust ühinevas 
Euroopas ja dekaan prof Jüri 
Sepp majandusharidusest ja 
haridusest majanduses.

Esitletakse ka uusi raama
tuid.

Info: tel 376 310, 376 346.

Tänukiri Mare 
Viiraltile ja Ingrid 
Sahale
Rahvusvahelise muuseumi- 
päeva puhul said Tartu Linna
valitsuse tänukirja kaheksa Tar
tu muuseumitöötajat, kelle hul
gas oli kaks ülikoolist.

TÜ Kunstimuuseumi peava
rahoidja Ingrid Sahk pälvis tä
nukirja muuseumi kogude 
hoolde ja teadusliku töö eest 
ning TÜ Ajaloo Muuseumi näi
tuste koordinaator Mare Viiralt 
järjepideva tegevuse eest muu
seumi näituste korraldamisel 
Tartus ja nende viimisel regioo
nidesse, muuseumitöö popula
riseerimise eest.

Teatrikunsti IV 
lennu diplomi- 
päevad Tartus
2.-4. juunini esitleb Viljandi 
Kultuurikolledž Sadamateatris 
sel kevadel lõpetavat teatri
kunsti IV lendu.

2. juunil mängivad diploman
did vene avangardisti Leonid 
Andrejevi üliõpilasnäidendit 
“Meie elupäevad” (lav Katri 
Kaasik-Aaslav), 3. juuni! astub 
lavale kaks erinevat koosseisu 
Aleksander Vampilovi komöö
dias “Vanem poeg” (lav Peeter 
Raudsepp). Diplomipäevati lõ
petab 4. juunil William Shakes- 
peare’i lustmäng “Tõrksa talt
sutus”, kus osaleb ka teatri
kunsti noorem kursus.

Kolledži avalike suhete juhi 
Jaanika Juhansoni sõnul toi
mub järgmine vastuvõtt näitleja 
ja lavastaja erialadele suvel.

Viivisevaba juuni 
raamatukogus
TÜ Raamatukogu viivisevaba 
periood algab seekord planeeri
tust varem seoses teenindus- 
osakonna sünnipäevaga -  1. 
juunist 29. juunini.

Info: Olga Einasto, teenin- 
dusosakonna juh, tel 375 774, 
elga@utlib.ee.

Kontsert 
linnamuuseumis

1. juunil kell 16 Tartu Linna
muuseumis “Torisevad vana
mehed” -  Peeter Sarapuu (fa
gott, barokkfagott), Peeter 
Klaas (tšello, barokktšello).

Kavas E Couperin, J. M. de 
Boismortiere, G. Ph. Telemann,
G. Rossini, N. Paganini

Pilet 60 ja 30 kr.

UT I L M U B  J U U N I S
Juunis ilmub ülikooli ajaleht 
kolmel korral: 6., 13. ja 20. 
juunil {semestri viimane 
number). 20. juunil ilmub 
koos põhilehega ka 4-lehe- 
küljeline lõpetajate lisaleht.

Olete oodatud 6. juunil 2003 
kell 10.00-14.00 

TÜ peahoone aulas toimuvale foorumile

"TEGIJAD RÄÄGIVAD: MILLEKS JA KUIDAS 
KAITSTA TARTU ÜLIKOOLIDE 

INTELLEKTUAALSET O M A N D IT?"

10.00-10.15 Avasõnad ja sissejuhatus, TÜ Tehnoloogiainstituudi 
direktor prof. Mart Ustav

10.15-10.30 Intellektuaalse omandi kaitse olulisus Tartu Ülikoolis, 
TÜ rektor prof. Jaak Aaviksoo

10.30-10.45 Intellektuaalse omandiga seotud küsimused Eesti 
Põllumajandusülikoolis, EPMÜ rektor prof. Alar Karis

10.45-11.30 Loengumaterjalide ja teadusarliklitega seonduvad 
autoriõiguse küsimused, prof. Heiki Pisuke jt. TÜ 
õppejõud intellektuaalomandi õppetoolist

11.30-1 2.00 Arutelu teemal autoriõiguse rakendamine Tartu
ülikoolides

12.00-12.30 Kohvipaus
12.30-13.15 Tööstusomandi kaitse ja kommertsialiseerimine, OÜ 

LJstervall, Sirje Kahu ja  TÜ Tehnoloogiainstituut, Jane 
Saatre

13.15-14.00 Arutelu ja kokkuvõte

Arutelude käigus tekkivatele küsimustele vastavad eksperdid: prof. Paul 
Varul, prof. Heiki Pisuke, mag. iur Anne Kalvi, Kadri Aua, Reet Adamsoo, 
Sirje Kahu

Foorumi korraldamist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Lisainfo; Liina Kuum, liina,kuum@ut.ee, 374 803 
Täpsem info, küsimused esinejatele ja registreerimine TÜ Tehnoloogia
instituudi kodulehel www.tuit.ut.ee
Palume registreeruda h iljem alt 4. juuniks 2003.

TEHNOLOOGIAINSTITUUT enterprisa estonia

http://www.easl.ee
mailto:pallas@jrnl.ut.ee
mailto:maarjal@ut.ee
http://www.jrnl.ut.ee/
mailto:elga@utlib.ee
mailto:kuum@ut.ee
http://www.tuit.ut.ee
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Õ N N I T L E M E

E v i

Zadonskaja 
50

Jätkuvat energiat, kustumatut 
teotahet ja edu kõigis ettevõt
mistes!

Kauaaegset ülikooli arhiivi 
töötajat õnnitlevad esimese 

juubeli puhul kolleegid 
üldosakonnast

55

Tõnu Kollo,
korraline professor -1 . juuni 
Kersti Zilmer, 
vanemassitent -  5. juuni

50

Evi Zadonskaja,
arhivaar -  30. mai

40

Epp Sepp,
vanemteadur -  31. mai

Agnes Kivi,
klienditeenindaja -  5. juuni 

30

Jaanus Villiko,
projektijuht -  5. juuni

25

Virge Prank-Vijard,
õppekorralduse spetsialist -
31. mai

satsioonistruktuuri muutused AS 
Kobras näitel";
kl 15.30 Tanel Veisson “Ettevõtte 
väärtuse juhtimine: majandusli
kul lisandväärtusel baseeruva 
strateegia kujundamine reaal
seid optsioone kasutades”.

6. juunil kaitsevad (Lossi 3-406) 
kehakultuuriteaduskonnas liiku- 
mis- ja sporditeaduste erialal 
magistritöid:
kl 12 Ege Johanson “Seljalihaste 
väsimus kestval
submaksimaalsel staatilisel pin
gutusel; ealised ja soolised ise
ärasused ning alaseljavaludega 
seotud aspektid” ; 
kl 13.30 Merje Proosa “Närvi-li- 
hassüsteemi funktsionaalne või
mekus erinevas vanuses kehali
selt aktiivsetel naistel” ; 
kl 15 Priit Purge “Suuremahulise 
treeninguprogrammi mõju sõud
jate funktsionaalsetele, subjek
tiivse enesetunde ja vere biokee- 
milistele näitajatele".

7. juunil kaitsevad majandustea
duskonnas ärijuhtimise erialal 
magistritöid:
kl 9 Viktoria Lobaiko “Analyzing 
the Papyrus Corporate Brand 
Identity and Image”; 
kl 9.40 Anu Isküll “Haiglaravi ra
hastamine ja DRG-põhine kulu- 
arvestus Tartu Ülikooli Kliinikumi 
Kardiovaskulaar- ja
torakaalkirurgia kliiniku näitel” ; 
kl 10.20 Anne-Ly Jõemets “Töö- 
soorituse juhtimine Hansapanga 
erakliendi finantseerimise osa
konna näitel” ;
kl 11 Tiina Kuusik “Töösoorituse 
hindamine Tartu Ülikooli Raama
tukogu näitel” ;
k! 11.40 Kristine Stroom “Töö 
omaduste mudel ja selle raken
damine müügipersonali töö moti
veerimisel” ;
kl 12.50 Urmas Treiel "Avaliku-ja 
erasektori koostöö omavalitsuste 
investeerimissuutlikkuse tõstmi
sel” ;
kl 13.30 Marju Sepp “Kutseõp
peasutuste finantseerimissüstee- 
mi arendamine majandusefek- 
tiivsuse analüüsi alusel"; 
kl 14.10 Aivo Hirmo “Eesti kohali
ke omavalitsuste sotsiaalmajan
dusliku potentsiaali analüüs” ; 
kl 14.50 Mart Napa “Personali 
kujundamine aktsiaseltsis Saint- 
Gobain Sekurit Eesti” ; 
kl 15.30 Ege Metsandi “Fikseeri
tud puhasväärtusega rahaturu
fondi peamised riski võtmise pii
rangud (Hansa Rahaturufondi 
näitel)” ;
kl 16.10 Riina Salmistu “Organi
satsiooni kliima ja töötajate hoia
kute seosed AS-is Lemeks MT 
erineva sotsiaaldemograafilise 
taustaga gruppides” ; 
kl 16.50 Karin London “Väärtu
sed organisatsioonikultuuri ele
mendina Tervikliku Kvaliteedisüs
teemi rakendamisel” .

8. juunil kaitsevad majandustea
duskonnas ärijuhtimise erialal 
magistritöid:
kl 9 Raigo Puusep “Objekt- 
orienteeritud analüüsi metoodi
kal põhinev tegevuspõhise kulu- 
arvestuse (ABC) kujundamine 
AS Eesti Telefon IT teenustes”; 
kl 9.40 Margit Jõgeva “Kohtuni
ke täiendkoolituse süsteem ja 
selle arendamise võimalused 
Eestis” ;
kl 10.20 Eveli Vavrenjuk “Prot
sesside juhtimise täiustamine 
kohtusüsteemis"; 
kl 11 Vello Kuuse “Võrkturundu- 
se põhimõtete kasutamise või
malusi transpordikindlustusturul 
firmas Kindlustusjuht” ; 
kl 11.40 Kaido Tõnisson “Sisemi
se aruandlussüsteemi täiustami
ne Balti Kindlustusmaakleri OÜ- 
s” ;
kl 12.50 Pille Mõtsmees “Euroo
pa Liiduga ühinemise mõju ko-

duelektroonika müügile Eestis” ; 
kl 13.30 Riin Meri “Töötajate kul
tuurilise tausta mõju nende käitu
misele organisatsioonis kolme 
rahvuse esindajate näitel (Hofs- 
tede käsitluse alusel)’’; 
kl 14.10 Tom Annikve “Eesti riigi
hangete süsteemi vastavus rah
vusvahelistele nõuetele” ; 
kl 14.50 Urmas Tsahkna “Kuluar- 
vestussüsteemi arendamine AS-s 
Lasnamäe Tervisekeskus” ; 
kl 15.30 Helikar Õepa “Tasakaa
lus tulemuskaardi rakendamine 
ja selle seostamine riskiaspekti- 
ga AS Veepumbakeskus näitel” ; 
kl 16.10 Katrin Länts “ Infosüstee
mide juurutamise probleemid 
väikeettevõttes”.

9. juunil kaitsevad Lossi 3-307 
rahvatervise magistritöid: 
kl 12 Liis Rooväli “Haiglaravi ka
sutamine ja kättesaadavus Ees
tis: demograafilised erinevused 
ja kauguse mõju”; 
kM 3 Krystiine Liiv “Suitsetamise 
seotus isiksuseomadustega teis
meliseeas” ;
kl 14 Mare Remm “Helmintiaa- 
side esinemine Tartu piirkonna 
lastepäevakodude lastel ja seda 
mõjutavad tegurid".

9. juunil kaitsevad ajaloo osa
konnas (Lossi 3-426) magistri
töid:
kl 14 Külli Erikson “ Ikoonimaalija 
Gavriil Frolov (1854-1930) ja 
Peipsiäärse Rajaküla ikoonimaa- 
litöökoda” magister artium 
(kunstiajalugu) kraadi taotlemi
seks;
kl 17 Indrek Paavle “Valla insti
tutsioon Eestis 1940-1941 “ ma
gister artium (arhiivindus) kraadi 
taotlemiseks.

9. juunil kaitsevad Tiigi 78-126 
sotsiaaltöö erialal magistritöid:
kl 10.15 Karmel Saveljev “Suitsii- 
diohvri lähedaste grupitöö mu
del sotsiaaltöös” ; 
kl 11.15 Kai Räis “Eesti sotsiaal
töö terminoloogia erialahariduse 
kontekstis” ;
kl 12.15 Uku Torjus “Meeste sot
siaalse heitumise teed Raplamaa 
näitel” ;
kl 13.15 Kersti Kask “Kvaliteedi 
tagamine kriminaalhoolduses: 
ametnike seisukohast vaadatu
na” ;
kl 14.15 Vaike Salveste “Sot
siaalvaldkonna mittetulundus
ühingute tegevuse, ressursside 
ja rolli analüüs aastatel 1999 -
2000 teostatud uuringute põh
ja l” .
10, juunil kaitsevad matemaati- 
ka-in form aatikateaduskonnas 
magistritöid:
kl 10 Darja Saveljeva “Cubie 
spline collocation for Volterra 
integral equations” magister 
scientiarum (matemaatika) kraa
di saamiseks;
kl 11.15 Artur Sepp “Modeling 
Volatility Smiles via Jump- 
Diffusion Stohastic Volatilityand 
Levy Processes” magister 
scientiarum (matemaatiline statis
tika) kraadi saamiseks; 
kl 12.30 Kristi Lehto “Retrospek
tiivsetele korduvmõõtmistele tugi
nevad laste ja noorukite kasvu- 
mudelid “ magister scientiarum 
(matemaatiline statistika) kraadi 
saamiseks;
kl 13.45 kaitseb Artur Sepp fi
nants ja kindlustusmatemaatika 
kutsemagistri projekti “Analytical 
Pricing of Path-Dependent 
Options under Jump-Diffusion 
Processes: Application of Lap- 
lace Transform”.

13. juunil kaitsevad matemaati- 
ka-informaatika teaduskonnas 
magistritöid:
kl 14 Mihkel Nõges “ Infosüstee
mide arendamine J2EE platvor
mil" magister scientiarum (infor
maatika) kraadi saamiseks; 
kl 15.15 Jelena Zaitseva “TECP-

Tutorial Environment for 
Cryptographic Protocols” ma
gister scientiarum (informaa
tika) kraadi saamiseks.

11. juunil kaitsevad psühholoo
gia osakonnas (Tiigi 78-118) ma
gistritöid:
kl 9.15 Marika Paaver “ Impul- 
sivity and platelet MAO activity: 
association with health-comp- 
romising behaviours like prob- 
lem drinking, smoking and dri- 
ving while impaired” .; 
kl 10.15 Iiris Luiga “Higher-level 
Processing in substitution and 
metacontrast masking: interac- 
tion between mask and target” ; 
kl 11.15 Triin Hannust “Child- 
ren’s astronomy knowledge and 
its change in the course of 
learning";
kl 13.15 Kersti Jakobi “Eestikeel
se sotsiaalfoobia küsimustiku ka
sutamisvõimalused ja sotsiaalse 
ärevuse ilmingud normis ja pato
loogias” (magistriprojekt kliinilise 
psühholoogia erialal); 
kl 14.15 Ene Raudla “Mõistete 
äratundmise testi katsetamine ja 
selle kasutamine tähelepanu ak- 
tiivsushäirega laste hindamisel” 
(magistriprojekt kliinilise psühho
loogia erialal);
kl 15.15 Mari Zobel-Roosiväli 
“Stress ja sellega toimetulek po
litseis" (magistriprojekt kliinilise 
psühholoogia erialal).
Kaitsmiste teateid on lühenda
tud. Täielik info asub aadressil 
www.ut.ee/teadus/kaitsmised.

LOENGUD
Arheoloogia õppetoolis toimuvad 
doktorieksami loengud:
3. juunil k l14  H 426 Mati Mandel 
“ Muinaseestlaste relvastus 
Euroopa kultuurikontekstis” ;
4. juunil kl 12.15 H 404 Heidi 
Luik “Asjad ja inimesed. Eseme
te praktilisest ja sümboolsest tä

hendusest luuesemete näitel” ;
4. juunil kl 13.15 H 404 Gurly 
Vedru “Looduskeskkonna täht
susest ja mõjutustest Põhja- 
Euroopa inimasustuse kujunemi
sel” . Info: Marge Konsa, 
margek@ut.ee.

4. juunil kl 19 on Hiiumaal SA 
Tuuru õppeklassis haridusminis
ter prof Toivo Maimetsa avalik 
loeng “Genoomijärgne ajastu". 
Info: Tiiu Heldema , tel (046) 31 
188.

TEATED
Prof Tõnu Õnnepalu „Praktilise 
lugemise ja kirjutamise" 
(FLKU.00.108) eksam toimub
31. mail, 4. juunil ja 19. juunil. 
Eksami alguse kellaajaks on kõi
gil kolmel päeval 14.00 ja eksam 
on suuline.Eksam toimub FL 
kunstide osakonnas Lai 34-72. 
Registreeruda saab FL kunstide 
osakonna telefonil 375 669 või 
osakonnas koha peal (Lai 34 III 
korrus).

4. juunil kl 16 toimub ajaloomuu
seumi kohvikus TÜ professorite 
klubi üritus. Ettekande peab Jüri 
Tamm teemal “M. Jacobi -  Tartu 
Ülikooli tsiviilarhitektuuri profes
sor ja galvanoplastika leiutaja".

5. juunil kl 17.30 korraldab vilist
laskogu Tartu koondis pikniku 
ülikooli botaanikaaias. Kavas lü
hike ringkäik aias ja eine murul. 
Teretulnud ka teiste koondiste 
liikmed. Info: Aire Luts-Vähejaus, 
tel 375 603.

6. juunil kl 14 toimub Jõhvi Güm
naasiumi abiõppe ruumides sot
siaaltöötajate teabepäev “Kui
das esindada last kohtus?" Lek
torid: psühhoterapeut Lemme 
Haldre ja jurist-vandeadvokaat 
Tiina-Mare Hiiob. Info: Maire Me- 
rioja, tel (033) 21 217.

ACTA DIURNA
30. mail kl 16.15 esineb eetika- 
keskuses (Ülikooli 7, II korrus) 
TÜ külalisprofessor Konstanzi 
Ülikooli prof emer Hubert 
Schleichert ettekandega “On 
Responsibility and Shifting 
Responsibilty” . Info:
kirsti@ut.ee, 07 375 427.

KAITSMISED
5. juunil kl 9.15 kaitsevad füüsi- 
ka-keemiateaduskonnas ma
gistritöid:
Eva-lngrid Rõõm “Happe-aluse 
tasakaalude uurimine vähepo- 
laarsetes keskkondades”;
Lauri Jalukse “Estimation of 
Uncertainty in Electrochemical 
Amperometric Measurement of 
Dissolved Oxygen
Concentration”;
Jaak Nerut “Electroreduction 
of Hexacyanoferrat(lll) Anions 
on Electrochemically Polished 
Cd(0001) Plane” ;
Heili Kasuk “Adsorption Of 
Uracil on Vismuth Single 
Crystal Planes” ;
Anton Kotljarov “Superaluste 
kasutamine asendatud alküüni- 
de sünteesil” ;
Eerold Vellemäe “Aldimiinide 
taandav dimerisatsioon aktiivse
te metallreagentidega” ;
Kaido Viht “Liquid-Phase 
Synthesis of a Pegilated 
Inhibitor of Protein Kinase A” ; 
Erki Enkvist “Synthesis of 
Adenine Nucleotide Analogues 
Containing Carboxylate
Groups” ;
Edith Kuusk “Karbarüüli määra
mine türosinaasil põhineva 
biosensoriga” .
Iiris Kahn “Elektrostaatilised 
molekulaardeskriptorid kvanti
tatiivses struktuur-omadus ana
lüüsis”;
Sven Tamp “Leelismetallide ok
siidide ja hüdroksiidide gaasi- 
faasilised aluselisused ja 
prootonafiinsused. Teoreetiline 
uurimus.”

5. juunil kaitsevad zooloogia ja 
hüdrobioloogia instituudis ma
gistritöid:
kl 9 Siiri-Lii Sandre “Viijapuu- 
tupslase (Orgyia antiqua) kait
sekulutuste seosed keha massi 
ja toidutaimega” ; 
kl 10 Priit Kilgas “Rasvatihase 
(Parus major) tervisenäitajate 
pesitsusaegne varieeruvus pe-

sakohtade liiaga heterogeenses 
elupaigakompleksis” ; 
kl 11 Dalial Freitak “Melanin 
based immune response in white 
cabbage butterfly (Pieris 
brassicae L.): the energetics and 
possible trade-offs” ; 
kl 13 Rauno Veeroja “Põdraleh- 
made kasv ja viljakus. Talviste il
mastikutingimuste tähtsus kohorti- 
de vaheliste erinevuste ja populat- 
sioonidünaamika kujunemisel” ; 
kl 14.00 Jana Limbo “Pada kalme 
(XII-XIII sajand) odontoloogiline 
iseloomustus".

6. juunil kl 9.15 kaitsevad füüsika- 
keemiateaduskonnas magistri
töid:
Anneli Palloson “Reoveesette kva
liteet ja kasutamine põllumajandu
ses” ;
Aare Selberg “Õliga reostunud 
pinnase bioremediatsiooni uurimi
ne” ;
Renata Sõukand “Cd2+, Pb2+ 
ja Ni2+ adsorptsioon turbal” ; 
Taimar Ala "Osalise nitrifikatsiooni 
ja denitrifikatsiooni kasutamisvõi
malused reoveepuhastites”.

6. juunil kaitsevad majandustea
duskonnas ärijuhtimise erialal ma
gistritöid:
kl 8.20 Ene Rammo “Suhteturun- 
duse põhimõtete rakendamine 
kliendisuhete juhtimisel Eesti Kau- 
bandus-Tööstuskojas” ; 
kl 9 Signe Saks “Sooline 
diversiteet ja rahulolu organisat
sioonis PepsiCo Ida-Euroopa ette
võtete näitel";
kl 9.40 Anneli Kõlu “Krediidiriski 
juhtimine (AS Eesti Ühispank näi
tel)” ;
kl 10.20 Mati Kermas “ Euroopa 
Liidu toetuste roll Eesti põlluma
janduse arendamisel” ; 
kl 11 Toomas Rapp “Tulemusük- 
suste hindamissüsteemi arenda
mine AS Rautakesko kaubandus- 
ketis";
kl 11.40 Erki Räni “Kinnisvarafir
ma AS Eravara turundustegevuse 
kujundamine” ;
kl 12.50 Jaanika Mölter “Kvalitee
dijuhtimine rakenduskõrgkoolis” ; 
kl 13.30 Kaili Roonet “Bench- 
markingu rakendamine AS-is Tall- 
eg g” ;
kl 14.10 Ruth Heinmets “ Infosüs
teemi analüüs ja täiendamine äri- 
protsesside juhtimiseks aktsiaselt
sis PepsiCo Eesti"; 
kl 14.50 Peep Moorast “Organi-
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S undeksemplar

Ülikoolil tulevikuks selged sihid
Väljavõtteid, Tartu Ülikooli 83. rektori Jaak Aaviksoo inauguratsioonikõnest
Üksnes rahvusvahelisele 
kvaliteediproovile vastav 
teadus ja õppetöö suudab 
tõeliselt teenida ka Eesti 
huve.

Ülikooli uksed olgu avatud 
kõikidele probleemidele, mis 
tõstatuvad Eesti sotsiaalma
jandusliku arengu käigus -  olgu 
selleks territoriaalne haldus
korraldus või sotsiaalne tõrju
tus, narkomaania või AIDSi 
kontrollimatu levik, keskkonna
reostus vm.

Näeme ülikooli arengut tugi
nemas viiele läbimurdevald- 
konnale.

Rahvusvahe l i s tumine .  
Tänapäeva teadus ja ülikooliha
ridus on oma olemuselt rahvus
vahelised ja seepärast näen ka 
Tartu Ülikooli tulevikku oluliselt 
suuremal määral rahvusvaheli
sena kui seni. Rohkem välisüli
õpilasi ja õppejõude, rohkem 
rahvusvahelist koostööd ja osa
lemist koostöövõrgustikes. 
Rahvusvaheline mõõde peab 
olema tuntav igas õppetoolis ja 
igas õppekavas.

Akadeemiline järelkasv 
ja doktoriõpe. Eesti ei taas- 
tooda täna oma akadeemilist 
tööjõudu -  doktorikraadi kaits
jate arv peaks suurenema vä
hemasti nõukogudeaegsele ta
semele, so 100-120 kaitsmist 
aastas, arvestades aga ajude 
väljavoolu ja vajadusega tipp- 
kvalifikatsiooniga spetsialistide 
järele avalikus ja erasektoris 
väljaspool ülikoole, isegi 
200-250. On vaja suurendada 
õppetoolide vastutust ja hoolt 
kraadiõppe korralduse eest. 
Akadeemiline karjäär pole tä
nases Eestis atraktiivne ning 
paljud doktorandid ei näe moti
vatsiooni õpingute edukaks lõ
petamiseks. Ülikooli suhteline 
tulemuslikkus kraadiõppes on 
pöördvõrdelises sõltuvuses 
meile eraldatud riiklikust kooli-

Teist ametiaega alustanud rektor Jaak Aaviksoo ütles oma kõnes, et ülikool tunneb 
end eelkõige rahvusülikoolina ja  kaasvastutajana Eesti tuleviku eest. a n d re s  te n n u s

tustellimusest. Suudame saa
vutada enamat vaid tingimusel, 
et teadus- ja õppetöö tulemus
likkus kajastub ka ülikooli fi
nantseerimises. Ülikoolisisesed 
reservid seisnevad aga eelkõige 
suuremas interdistsiplinaarses 
koostöös ja üksikute teemade 
ning projektide koondamises 
suuremateks, miks mitte ka 
rahvusvahelise osalusega prog
rammideks.

Intellektuaalse kapitali 
vääristamine. Ülikool peab 
oluliselt sihikindlamalt tegele
ma oma akadeemilise tegevuse 
viljade kommertsialiseerimise- 
ga. Seeläbi jõuab ühest küljest 
ülikooli seinte vahel sündiv uus 
teadmine tegelike tarbijateni, 
teisest küljest on võimalik suu
nata intellektuaalse omandi

müügist laekuvad vahendid üli
kooli akadeemilise tegevuse 
toetamiseks. Teabe- ja tehno
siirde kiirendamiseks on loo
dud tehnoloogiainstituut, mis 
peaks andma uue impulsi vas
tavas uu nalisele tegevusele. Sa
mas on hädavajalik, et teadus- 
ja arendustegevuse strateegias 
ja koalitsioonileppes osundatud 
tehnosiirde struktuuride välja
ehitamiseks riigi poolt kavanda
tud sammud saavad ka tegelik
kuses realiseeritud -  ilma tarvi
lise infrastruktuuri väljaaren
damiseta jäävad jõupingutused 
tulemuseta.

Õppetöö kvaliteedi taga
mine ja sihtgruppide 
laiendamine. Peamiseks si
hiks on õppetöö kvaliteedi 
mõiste laiendamine õppekava

klassikaliselt akadeemiliselt si
sult kogu õpetustegevuse pea
le, mis hõlmab lisaks eelnevale 
oluliselt enam nii üliõpilaste 
ootusi kui ka tööturu vajadusi. 
Liikumine erialakeskselt Õppe
kavalt ühiskonna vajadusi ra
huldavale ja tervikliku teenuse
na väljaarendatud programmi
ni programmidirektori suuna
misel võiks olla lahenduseks 
kõigile osapooltele.

Ülikooli määratlemine 
rahvusülikoolina. Tartu Üli
kool näeb end eelkõige rahvus
ülikoolina, mis kannab vastu
tust Eesti rahva akadeemilise 
identiteedi eest. Vähetähtis 
pole teadvustada ka ühiskon
nale meie kohustust hoolitseda 
kogu selle rahvusliku vara eest, 
mis ülikooli ajalooliste hoonete,

raamatukogu ja muuseumide 
ning muude väärtuste näol on 
tema omanduses. Loodame, et 
selle tegevuse tulemusena on 
võimalik Riigikogus vastu võtta 
Tartu Ülikooli seaduse uus re
daktsioon.

Ülikool alustab eelseisvat viit 
aastat ka raske südamega. Ole
me sunnitud tõdema, et riikli
kud õpperahad on külmutatud
1999. aasta tasemel ja vaid 
muude, valdavalt riigieelarve- 
väliste laekumiste olulise kasvu 
arvelt on võimalik olnud säilita
da õpetuse varasem tase. Üli
õpilaste arvu suhe õppejõudu
desse on juba ületanud ülikooli
de jaoks vastuvõetava piiri ja 
jõudnud 22ni. Kas vajame 
edaspidigi rahvuslikku teadus- 
ülikooli või piirdume tragikoo
milises konkurentsis osalemise
ga ühena Eesti 57 kõrgkoolist?

Sümboolse tähendusega on 
ülikooli peahoone vajumine, 
milie tegelikkust on võimalik 
näha ülikooli fuajee üha laiene
vates põrandapragudes. Kuus 
aastat kirjavahetust ja ... jätku
vat vajumist. Kust teadis Hando 
Runnel, et see on iseseisvas 
Eesti Vabariigis võimalik?

On lubadused ja nendel tugi
nev lootus, et haridus tõstetak
se tõepoolest ühiskonna tähele
panu ja hoole keskmesse. Veel 
jätkub ülikoolis akadeemilist 
valmisolekut anda oma parim 
meie aima maten tuleviku 
heaks. Jätkub teadlasi-õppejõu- 
de ja mis veelgi olulisem -  jät
kub teadmistejanulisi noori. 
Meie kohus on neid mitte petta.

Kinnitan teile, et Tartu Üli
koolil on tulevikuks selged sihid
-  teenida teadusülikooli ja rah
vusülikoolina tõde ja eesti rah
vast. Julgen uskuda, et teie siin 
saalis jagate neid ideaale ja et 
meie pürgimusi mõistetakse nii 
maal kui ka linnas ja Toompeal.

Konverents "Ühiste 
väärtuste otsinguil"
13. ja 14. juunil korraldavad 
TÜ eetikakeskus ning tea
duse ja kultuuri sihtasutus 
Domus Dorpatensis SA 
Domus Dorpatensise majas 
(Ülikooli 7) rahvusvahelise 
konverentsi.

Konverentsi eesmärk on mõ
tiskleda normide ja väärtuste 
üle: millised on eestlaste väär
tused, mille poolest erinevad 
Euroopa väärtused Ameerika 
väärtustest jne. Konverentsi 
avab akad Peeter Tulviste. Esi
mesel päeval esinevad ettekan
netega professorid Rein Taage
pera, Tõnu Lehtsaar, Mikko 
Lagerspetz jt.

Paneeldiskussiooni juhib Pee
ter Tulviste, osalevad Hans H. 
Luik ja prof Tiina Talvik.

Õhtupoolikul jätkub konve
rents ajaloo muuseumis teemal 
“Teadmised kui väärtus”, kus 
peab ettekande Konstanzi Üli
kooli prof Jürgen Mittelstrass, 
kes valiti hiljuti TÜ audoktoriks.

Teise päeva esimesed ette
kanded on Eesti TA presiden-

Margit Sutrop.

dilt akad Jüri Engelbrechtilt ja 
akad Ene Ergmalt. Järgnevad 
teemad on elu kaitsmisest kui 
väärtusest ning sotsiaalsetest ja 
poliitilistest väärtustest (prof 
Matti Häyry, dr Tuija Takala, dr 
Gil Siegal, prof Jüri Allik, prof 
Marju Lauristin).

Paneeldiskussiooni juhib üli
kooli eetikakeskuse juhataja, 
praktilise filosoofia prof Margi t 
Sutrop.

Dekaaniks valiti prof Tõnu Meidla
Varje  S ootak

30. mail valis bioloogia-geo- 
graafiateaduskonna vali
miskogu dekaaniks paleon
toloogia ja stratigraafia pro
fessori Tõnu Meidla.

Geograafia instituudi esita
tud kandidaat geoinformaatika 
ja kartograafia prof Tõnu Oja 
sai 33, prof Jüri Kärneri esita
tud prof Tõnu Meidla 39 häält.

Nii loosiga esimesena sõna 
saanud Tõnu Oja kui ka Tõnu 
Meidla tutvustasid suuresti üh
tivat visiooni teaduskonna 
arengust.

Prof Meidla ütles UTle tea
duskonda iseloomustades, et 
see on viimasel viiel aastal tuge
vasti edenenud. “Teaduskond 
ehitab, üliõpilaste arv kasvab ja 
teaduskonna potentsiaali hin
natakse üha rohkem ka väljas
pool teaduskonda. Seega ongi 
uuel dekaanil kõigepealt oluline 
saavutatu kinnistamine.”

Prof Meidla lisas, et mõnin
gaid valdkondi ja suundi tuleb 
aga edasises tegevuses rohkem 
esile tõsta. “Peab jätkama õppe

Tõnu Meidla.

kava arendust, sest on selge, et 
uued 3+2 õppekavad vajavad 
optimeerimist. Samuti peab sü
gavuti analüüsima doktoriõppe 
olukorda, sest tulemuslikkus ei 
vasta ootustele.” Meidla sõnul 
oleks normaalne, et teadus
kond (ja kogu ülikool) annaks 
piisavat akadeemilist väljundit 
-  hea ettevalmistusega spetsia
liste kõigil õppeastmetel.

Uue dekaan märkis, et tea
duskonna jätkusuutlikkus sõl
tub laboratoorsest baasist, kuid

P R O F E S S O R  T O N U  
M E I D L A  (S.  1 9 5 9 )

1982 -  lõpetas TÜ geoloogia
insenerina

1989 -  kaitses geoloogia- 
mineraloogiakandidaadi 
kraadi 

1982-1996 -  töötas TА 
Geoloogia Instituudis 

1992-1996 -  TÜ ja TA Geoloo
gia Instituudi paleontoloo
gia ja stratigraafia ühisõp- 
petooli lektor 

1996. aastast TÜ geoloogia 
instituudi dotsent ja juhataja

2000. aasta juunist paleonto
loogia ja stratigraafia 
professor

kalli teadusaparatuuri hanki
miseks olemasolevatest res
surssidest ei piisa, mistõttu on 
täiendavate vahendite leidmi
ne elulise tähtsusega. “Teadus
konnal tuleks senisest rohkem 
olla ka näoga avalikkuse poole, 
teadustöö kõrvale peab jääma 
kohta rahvahariduslikule tege
vusele,” lisas dekaan Meidla.

T A N A  L E H E S

Üliõpilasteater 
Prantsusmaal
LK 3

Raatuse 22 
probleemid
LK 2

Annetus 
kopsukliinikule
LK 3

Ideid Toomemäe 
kujundamiseks
LK2

U U D I S E D

Ilmub botaanikaaia 
juubelipostmark
11. juunil kell 11 toimub posti- 
muuseumis ülikooli botaanika
aia 200. aastapäeva postmargi 
esitlus.

Botaanikaaia direktori Heiki 
Tamme sõnul on juubelipost- 
margil kujutatud botaanikaaia 
kunagise direktori C. F. 
Ledebouri auks nimetatud tai
me, botaanikaaia sümboli, 
Ledebouri kullerkupp ( Trollius 
ledebourii). “Lisatud on sõnad 
“Tartu Ülikooli Botaanikaaed 
1803-2003”, ütles Heiki Tamm.

Postmargi on kujundanud 
kunstnik Vello Lillemets.

Ülikooli botaanikaaed asutati 
1803. aastal. 3.-5. juulini toi
mub Tartus 200. aastapäevale 
pühendatud Ida- ja Kesk- 
Euroopa botaanikaaedade rah
vusvaheline konverents “Bo
taanikaaedade strateegiad 
muutuvates majanduslikes tin
gimustes”.

Otto von Habsburg.

Otto von Habsburg 
peab aulaloengu
12. juunil kell 13.15 algab pea
hoones Pan-Euroopa Rahvus
vahelise Ühenduse presidendi 
Otto von Habsburgi aulaloeng 
“Pan-Euroopa liikumine ja 
Euroopa Liit” (ingl k, tõlketa).

Ta pidas aulas loengu ka
1992. aastal, siis oli teemaks 
“Euroopa minevik ja tulevik”.

Kell 12.20-12.50 on Tema 
Keiserlikul Kõrgusel dr Otto von 
Habsburgil kohtumine Eesti 
Pan-Euroopa Ühenduse ja Tar
tu akadeemiliste üliõpilasorga
nisatsioonidega korp! Sakala 
majas teemal “Pan-Euroopa lii
kumine ja üliõpilaskond” (ingl 
keeles, tõlketa).

Kell 13-13.15 toimub kohtu
mine rektoraadis. Aulaloengu 
järel kohtub külaline Draakoni 
restoranis linnapeaga.

Otto von Habsburg külastab 
Eestit 12.-14. juunini Vabariigi 
Presidendi kutsel.
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Hansapank toetab 
TÜ Raamatukogu
3. juunil sõlmisid Hansapank ja 
TÜ Sihtasutus koostöölepingu, 
mille kohaselt toetab pank siht
asutust 220 000 krooniga.

Selle eest ostetakse raamatu
kogule lugejaarvutid, toetatak
se ööraamatukogu projekti ja 
muretsetakse sügissemestriks 
ligipääs Britannica-onüne ent
süklopeediale.

Koostöölepingule kirjutasid 
alla Hansapanga Lõuna-Eesti 
regiooni direktor Koit Semjonov 
ja TÜ Sihtasutuse juhatuse liige 
Indrek Mustimets.

Sihtasutuse ja raamatukogu 
juurde loodud raamatukogu 
allfondi eesmärk on koguda ja 
vahendada annetusi ning toe
tusi raamatukoguga seotud et
tevõtmistele.

TÜ Raamatukogu on Eesti va
nim ja suurim pidevalt tegutse
nud raamatukogu. Praeguseks 
on raamatukogul peaaegu 30 
000 lugejat ning pool miljonit 
iaenutuskorda aastas. Alates 
eelmise aasta 28. maist on TÜ 
Raamatukogu teadus-ja arhiiv
raamatukogu staatuses.

TÜ-le 4 Eesti 
meistritiitlit
Eesti meistrivõistluste teate
jooksudes saavutas TÜ Akadee
miline Spordiklubi (TÜ ASK) 4 
Eesti meistritiitlit: Väike-Rootsi 
(100+200+300+400 m) tea
tejooksus, 4x100 m jooksus, 
4x100 m tõkkejooksus, 4x400 
m jooksus, Väike-Rootsi teate
jooksus püstitas TÜ ASKi nais
kond ajaga 2,10,81 uue Eesti 
rekordi. Jooksid Kadri Viigipuu, 
Sirkka-Liisa Kivine, Julia 
Krasnova ja Jekaterina Duman.

Veel toodi TÜ ASKi sportlaste 
poolt koju Tartusse 1 hõbe- ning 
4 pronksmedalit.

Hõbemedal saavutati meeste 
Suur-Rootsi teatejooksus, 
pronksmedalid naiste 3x800 m 
jooksus, naiste 4x400 m jook
sus (TÜ ASKi II naiskond), Väi
ke-Rootsi teatejooksus (TÜ 
ASKi II naiskond), meeste 
4x1500 m jooksus.

Anneli Albi.

Anneli Albi 
doktoriks Firenzes
20. mail anti Anneli Albile 
õigusteaduste doktorikraad 
Euroopa Ülikool-Instituudis, 
mis on ELi riikide ühine 
postgraduate sotsiaalteaduste 
uurimiskeskus Firenzes.

Doktoritöö käsitles Ida- 
Euroopa kandidaatriikide euro
integratsiooni põhiseaduslikke 
aspekte. Žüriis oli teiste hulgas 
Euroopa tulevikukonvendi ase
president ja Itaalia endine pea
minister Giuliano Amato,

Anneli Albi asub tööle Euroo
pa õiguse õppejõuna Kenti Üli
koolis Inglismaal ning on seega 
üks esimesi kandidaatriikide 
esindajaid õpetamas Euroopa 
Liidu õigust vanas liikmesriigis.

Üks Euroopa noorimaid dok
toreid, 25-aastane Anneli Albi 
lõpetas 1999 TÜ õigusteadus
konna.

Raatuse 22 näitab tumedat palet
M are lle  Lepp ik

Kas euroelamutel on maja
vaim, domovoivõ i mõni muu 
müstiline olend? Kui ana
loogsed vaimud tänapäeval 
eksisteerivad, siis ühisela
mu Raatuse 22 oma on tihti 
jonnakas paharet.

Lift ei sõida, seinad mõrane
vad, radiaator ei tööta, dušivee 
temperatuur pole ühtlane jne. 
Kõigist nendest muredest võib 
lugeda Raatuse 22 ühiselamu 
elanike listist.

“Kuigi ehk mitte kõige suu
rem ebamugavus, trepist käi
mine tuleb kasukski, on sellele 
vaatamata kõige suuremaks 
naljanumbriks kujunenud siiski 
lift,” ütles Raatuse 22 elanik, 
TÜ juuratudeng Anton Klink, 
kes on lifti kinni jäänud neli 
korda.

Tartu ülikoolide ühiselamute 
renoveerimise projekti juhi 
Heiki Pageli sõnul on lifti hool
dav ehitusfirma käinud poole 
aasta jooksul üle 50 korra lifti 
korrastamas. “Lift peab sõitma 
hakkama,” ütles Pagel. Pagel 
kinnitas, et eelmise nädala es
maspäevast tegeleb liftiga kaks 
töömeest, kes paigaldavad häi- 
renupu ja teevad kindlaks tihe
da rikkimineku põhjusi.

Seinad pragunevad

2002. aastal ehitatud maja lifti
ga koridoris jooksevad seina ja 
lae vahel praod üle kuue korru
se.

Pagel ütles, et tellitakse eks
perdid, kes selgitavad välja, mis 
on seinte pragunemist põhjus
tanud. “Pragusid ei ole meelega 
kinni pandud, sest ehitusga- 
rantii on kaks aastat. Jälgime, 
kas nad süvenevad või ei,” sel
gitas Pagel.

Pageli sõnul on käinud seinu 
vaatamas ehitusinsenerid ja 
hetkel ei ole põhjust paanikaks. 
“KÕige kergem oleks praod kin
ni mätsida, aga see ei selgita 
põhjust,” lisas Pagel.

Pageli sõnul on radiaatori ja 
dušivee raskendatud reguleeri

Kolmapäeval, 4. juunil kell 18.07 lift seisis taas.
MARELLE LEPPIK

mise põhjuseks küttesüsteemis 
olev sade. “Kui kütteperiood 
läbi, on võimalik küttesüsteemi
dest vesi välja lasta ja torud 
puhtaks pesta,” ütles Pagel.

Vandalism ühiselamus
20. märtsi öösel lõhuti Raatuse 
ühiselamus kuue boksiukse 
lengid, tuletõrjekappide turva- 
klaase, uksesilte ja ripplae plaa
te. Kokku tekitati kahju 11 
162,80 krooni. 22. märtsil lõ
huti trepikoja ukseklaas, mõne
päevase vahega (25., 28. ja 30. 
märtsil) järgnesid uued lõhku- 
mised.

Anton Klink oli üks nendest,

kelle boksi välisust 20. märtsil 
kahjustati. “Mina meie boksiuk
se sisselöömist läbi une ei kuul
nud, küll aga kuulis kõva raksa
tust ning siis naervaid naishääli 
mu toakaaslane, kes arvas kor
ruse koridoris pidu toimuvat ja 
ei pööranud sellele tol momen
dil suuremat tähelepanu. Ise 
ärkasin lõpuks lahtise boksiuk
se tõttu tuppa hoovanud suit
suhaisu peale ning välisust kin
ni panema minnes avastasin, et 
luku kohalt on uksepiit puru, 
kruvid väljas ja rauad kõverad,” 
kirjeldas Anton juhtunut.

Kevadsemestril toimus ka int
sident, kus teise korruse üldko-

MÕrad 2002. aastal ehitatud ühiselamu liftiga koridori 
seintes jooksevad nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.

ridori välisuksel olid lahti kee
ratud luku kruvid ja rikutud 
distantskaardi andur. Ukse pa
randamise kulu oli 2571,22 
krooni.

Tartu Üliõpilasküla majutus- 
juhi Janika Hango sõnul süüd
lasi ei õnnestunud leida ja kulu 
jagunes teise korruse elanike 
vahel, millest iga inimene pidi 
tasuma 19,47 krooni.

Pagel möönis, et viimase koi- 
me-nelja kuuga on lõhkumise 
tagajärjel tekitatud kahju um
bes 30 000 krooni ulatuses. 
“Valdavalt on sisse löödud uksi 
ja laeplaate, lõhutud kappide 
klaase, varastatud tulekustu
teid.”

Pageli sõnul on kõikidest lõh
kumise juhtumitest teatatud 
politseile ning mitmed kahtlus
alused on ka teada. Samas nen
tis Pagel, et kui süüdlast ei leita, 
siis peavad kulud tasuma ühis
elamu elanikud.

Hango sõnul on politseisse 
esitatud kahjutasude avaldusi 
kogusummas 29 tuhat (koos 
käibemaksuga) ja majaelanikud 
on hüvitanud kahjutasusid kok
ku 15,5 tuhande krooni eest 
(koos käibemaksuga).

Ka süütud maksavad

“Mina ei näe põhjust, miks 
peaksime meie kinni maksma 
selle, mille on koridori peal tei
sed ära lõhkunud. Meelega või 
narkouimas, sest viimase välja
ütlemiseks annab alust see, et 
aeg-ajalt on koridori peal kane
pisuitsu lõhna tunda,” ütles TÜ

keemia magistrant Katri Vaik.
Pagel soovitas, et majaelani

kud, kes taolisi juhtumeid näe
vad ja kuulevad, võiksid silma 
peal hoida ja avaldada lõhkuja
te nimed. “Kunagi pole suude
tud leida süüdlast tunnistajate 
abiga,” konstateeris Pagel.

Kanepihais koridoris

“Kanepisuitsu hais koridoris 
pole enam ammu uudis,” ütles 
ka Raatuse ühiselamus elav 
arstiteaduskonna tudeng (nimi 
toimetusel teada).

Pagel nentis, et kanepi suitse
tamine on ka mitme teise üliõpi- 
laselamu probleem.

Hango ei kommenteerinud 
elanike vihjeid kanepisuitseta
jate kohta Raatuse ühiselamus. 
„Konkreetset kaebust sel tee
mal minuni jõudnud ei ole, see
tõttu ei oska ka kommenteeri
da,“ ütles ta.

Tartu Politseiprefektuuri 
narkokuritegude talituse ko
missari Heiki Roodi sõnul ühis
elamusse Raatuse 22 seoses 
narkootikumidega läbiotsimist 
pole toimunud. “Kahjuks on 
vähe abi ka näiteks vihjest, et 
Raatuse 22 koridoris on tunda 
kanepi suitsetamise lõhna, sest 
seadusandlus ei luba ilma pro
kuröri sanktsioonita inimeste 
tube läbi otsida,” nentis Rood. 
Rood soovitas, et kui keegi teab 
narkootikumide tarvitamisest, 
siis oleks kasulik isiklikult polit
sei poole pöörduda. Vajaduse 
korral tagatakse inimese ano
nüümsus.

TA teadusauhinnad üliõpilastele K Ü S I M U S  JA V A S T U S

Autod peahoone ümberEesti Teaduste Akadeemia 
annab 2003. aastal parema
te üliõpilastööde autoritele 
kuni 20 auhinda (ä 2500- 
4000 kr).

Teadusauhindade võistlusel 
võivad osaleda Eesti ülikoolide 
üliõpilased ja eesti päritoluga 
üliõpilased välismaa ülikooli
des, kes töö esitamisel jätkavad 
diplomi-, bakalaureuse- või ma
gistriõpet või on lõpetanud 
need 1. sept 2002-31. aug

Eesti TA kuulutab välja 
Bernhard Schmidti nim 
preemia (20 000 krooni).

Preemia antakse noorele 
teadlasele või insenerile (vana 
kuni 35 a) või ühise tööga seo
tud rühmale viimase kahe aasta 
jooksul taotleja poolt tehtud

Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt (DBU) jagab eduka
tele noorteadlastele (ak
tuaalsed keskkonnaprob
leemid) stipendiume enese
täiendamiseks Saksamaal.

Võimaldatakse töötamist 
Saksa ettevõtetes, kõrgkoolides 
jm.

6-kuulised stipendiumid on

2003.
Konkursile võib esitada õpin

gute ajal lõpetatud ning vormis
tatud teadustöid, samuti nende 
tööde tulemuste põhjal avalda
tud teaduspublikatsioone, mil
les üliõpilane on ainus või esi
mene autor. Esitatavad tööd 
võivad olla vormistatud ka dip- 
lomi-, bakalaureuse- või magist
ritööna.

Vastu võetakse töid (köide- 
tult), mffle koos isikliku kirjaliku

teadus- ja arendustöö raken
duste eest Eesti majanduses.

Kandidaatide esitamise Õigus 
on TA akadeemikutel, ülikooli
de, teaduskondade ning tea
dusasutuste nõukogudel, tea- 
dusseltside ja Eesti Inseneride 
Liidu juhatustel.

alla 32-aastastele noorteadlas
tele, kelle ülikooli lõpetamisest 
on möödunud kuni 3 aastat 
(väga oluliste teemade käsitle
jatele võib teha mööndusi) ning 
toetatakse Eesti ülikoolide dok
torantide enesetäiendust Sak
samaal (doktoritöö tuleb kaitsta 
Eesti ülikoolis).

Taotlemiseks esitada 1. juu-

avalduse ja vajalike isikuand
metega (nimi, aadress, õppe
asutus, eriala, kursus, telefoni
number, e-post) esitavad või 
saadavad postiga tööde autorid 
ise. Lisada juhendaja kirjalik ar
vamus. Võõrkeelne töö peab si
saldama ka eestikeelset pealkir
ja ja lühikokkuvõtet.

Töid võetakse vastu 26. sep
tembrini aadressil: Eesti Tea
duste Akadeemia, Kohtu 6, 
10130 Tallinn.

Taotlused koos töö detailse 
kirjelduse ja lisamaterjalidega, 
sh teatega töö evitanud ettevõt
telt, esitada Eesti TA juhatusele 
(Kohtu 16,10130 Tallinn) hilje
malt 10. oktoobriks.

Info: www.akadeemia.ee; tel 
6 450 712.

liks vastav ankeet koos lisade
ga.

Ankeet ja juhend: 
www.recestonia.ee, info: 
www.dbu.de.

Taotlused ja küsimused esita
da aadressil: SA REC Estonia, 
Rävala 8 C-506,10143 Tallinn,

Tel/fax: 64 61 423, 
info@recestonia.ee.

Küsib Vello Lään:
Kui mina kuuekümnendatel 

ülikoolis käisin, polnud meil 
ühtid õppejõudu, kes autoga 
tööl käinuks. Nüüd on autostu- 
mine Tartus selline, et ka kõige 
parema tahtmise juures ei ma
huta kõild jõuvankreid peahoo
ne ümber parkima, ja seetõttu 
ongi see keelatud.

Ometi nägin, kuis hommiku
tunnil keeras must BMW riikli
ku numbrimärgiga 749 TDA 
üliõpilasesinduse ette, olles 
peaaegu nelja rattaga kõnni
teel... Autol oli küll roheline 
vahtraleht, kuid ei parkimiskel- 
la ega loomulikult mingit luba 
parkida 20 minutiks nii käida
vas kohas.

Kas ülikool saab midagi ka ise 
ette võtta ülbitsejate vastu? 
Missugused on edaspidised 
parkimise väljavaated?

Vastab TÜ ohutustehnika ju
hataja Gero Kartau:

Ülikool on püüdnud parema 
äranägemise järgi korraldada 
parldmist oma hoonete juures -  
on sisse viidud parkimisload ja 
eelkõige nendele autodele ja isi
kutele, kelle töö iseloom eeldab 
auto parkimist kesldinnas.

Kontrolli teostamiseks on sõl
mitud leping turvafirmaga 
Falck ning liikluspolitsei patrulli 
marsruut läbib meie peahoone 
ümbrust.

Kahjuks on aga alati inimesi, 
kes liikluseeskirjade nõuetest 
kinni ei pea, neid karistatakse 
pidevalt.

Seoses autode arvu kasvuga 
halvenevad parkimise väljavaa
ted tulevikus kindlasti, kui ei 
leita võimalust maa-aluste või 
mitmekorruseliste parklate ehi
tamiseks Tartu kesklinnas.

Bernhard Schmidti nim preemia

Saksa Keskkonnafondi toetus

http://www.akadeemia.ee
http://www.recestonia.ee
http://www.dbu.de
mailto:info@recestonia.ee
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Rotary Fond toetab 
ülikooli kopsukliinikut
A lan A ltra ja
dr, TÜ kopsukliiniku juhataja

Täna kell 14 annab rahvus
vahelise Rotary Fondi esin
daja ülikooli nõukogu saalis 
TÜ kopsukliinikule üle kalli
hinnalise annetuse.

Fond otsustas toetada kopsu
kliinikut õppetehnilise ning 
õpetuseks ja demonstratsioo
niks olulise ravidiagnostilise 
aparatuuri muretsemist ligi 
60 000 euroga.

Toetusprojekti põhiosa moo
dustab videobronhoskoopiline 
aparatuur koos kahe bronhos- 
koobi ning kujutisetöötluse 
seadmega.

Peale nende on veel multi- 
meediaprojektor jt seadmeid, 
mida saab kasutada nii koolitus
tegevuse kõikides astmetes kui 
ka kliinilisel tööl.

Projekti eestvedaja on Hel
singi Ülikooli kopsuhaiguste 
professor Antti Viljanen, kes on

Soome Rotary liikumise eelmi
ne president ning keda seob 
Tartu Ülikooliga kauane koos
töö.

Prof Viljanenil on taolise an
netuse andmisel ühele Eesti üli
koolile ka isamaalised motiivid 
seoses eesti ja soome rahva vas
tastikuse abistamisega Teise 
maailmasõja päevil.

Prof Viljanen on sõjaväelane 
ning tema elutöö on seotud 
Soome Sõjaväe Keskhaigla 
uurimisprojektidega.

Annetuse üleandmisel osale
vad Soome Kamppi Rotary Fon
di president, Soome Rotary 
Fondi kuberner, prof Antti 
Viljanen (Soome Kamppi Ro
tary Fondi eelmine president), 
dr Barbro Viljanen, Tartu Üli
kooli rektor prof Jaak Aaviksoo, 
arstiteaduskonna dekaan prof 
Toomas Asser, Tartu Rotary 
klubi president, SA Tartu Üli
kooli kliinikumi juhatuse ja kop
sukliiniku esindajad jt.

Bussangi teatrikohtumisel osalesid TÜTi liikmed Auli Auväärt, Anne Roovere, Kristii
na Pihlapsoo, Silja Helistvee, Kudrun Vungi, Kristjan Kaljund, Martin Liira, Vallo 
Toomla ning teatri kunstiline juht Kalev Kudu. a u l i a u v ä ä r t

U U D I S E D

J. M. R. Lenzi 
eestikeelne 
raamat
4. juunil esitlesid Eesti Goethe- 
Selts ja kirjastus Huma TÜ Aja
loo Muuseumis “tormi ja tungi” 
kirjaniku Jacob Michael 
Reinhold Lenzi (1751-1792) 
teoste eestikeelset valikkogu “J. 
M. R. L ”.

Tartus Jaani kiriku pastori 
peres sirgunud ja Prantsus
maal elanud Lenzi üürike tähe
lend saksa kirjanduselus katkes 
terava konflikti tõttu tema sü
damesõbra ja kirjandusliku ri
vaali J. W  Goethega.

Viimastel aastatel on Lenzi 
teoseid on tõlgitud taani, rootsi, 
prantsuse, inglise, ungari ja 
itaalia keelde. “Liivimaa klassi
ka” sarja raamatu kaante vahel 
ilmub raamat esmakordselt 
eestikeelsena.

Tõlkekogu väljaandmise idee 
sündis Eesti Goethe-Seltsis, kes 
korraldas 2001. aastal rahvus
vahelise konverentsi “Torm ja 
tung Liivimaal. Mässu mude
lid”, mis oli pühendatud Lenzi 
250. ja Kr. Jaak Petersoni 200. 
sünniaastapäevale.

Eesti filoloogia 
vilistlastele
24. septembril toimuvad TÜ 
eesti ja soome-ugri keeleteadu
se osakonna juubeliüritused. 
Konverentsil “200 aastat eesti 
keele ülikooliõpet” käsitletakse 
tänapäeva eesti keele õpeta
mist ja uurimist (prof Mati 
Erelt), eesti keele ajaloo ja mur
rete õpetamist (prof Karl Paju
salu), eesti keele õpetamist ja 
uurimist võõrkeelena ja teise 
keelena (prof Birute Klaas) 
ning soome keele ja läänemere
soome keelte professuuri (prof 
Tiit-Rein Viitso).

Raadi kalmistul mälestatakse 
õppejõude ning ajaloo muuseu
mis avatakse näitus.

Kell 18 algab haridus-ja tea- 
dusministeeriumi saalis Munga
12 vilistlasõhtu. Vilistlasõhtuks 
registreeruda 15. juuniks 
osakonna kuraatori Tiia Margu
se juures (tel 375 221, e-post 
tiia@ut.ee). Osavõtumaks 250 
kr (vilistlasõhtu ja juubelikogu
mik) tasuda Nordea panga ar
vele nr 17228273 (Mare 
Sepp) märgusõnaga Ülikooli- 
õpe 200.

Meeste tervise 
nädalal Tartus
TÜ Kliinikum ja terviseportaal 
Kliinik.ee korraldavad 9.-13. 
juunini meeste tervise nädala.

Eesmärgiks on pöörata roh
kem tähelepanu meeste tervi
seprobleemidele ja tutvustada 
vastavaid keskusi.

9. juunil kell 12 räägib dr 
Margus Punab Maarjamõisa Po
likliiniku androloogia kabinetis 
meeste tervisest, 10. juunil kell
12-17 tutvustatakse Tartu 
Noorte Nõustamiskeskust 
(Vaksali 17, tel 442 086), kus 
on võimalik ka spetsialistidega 
konsulteerida. 11. juunil kell
13-17 on avatud androloogi te- 
lefonikonsultatsioonid (tel 319 
323 dr Margus Punab). 12. 
juunil on EÜSi majas kell 18 
väitlusõhtu “Mees, kas ohusta
tud sugupool Eestis”-  meeste
arst Margus Punab contra nais
tearst Kai Haldre.

UT ilmumisest
Juunis ilmub ülikooli ajaleht 
veel 13. ja 20. kuupäeval 
(semestri viimane number).
20. juunil ilmub koos põhile
hega ka 4-leheküljeline lõ
petajate lisaleht.

Ideid Toomemäe 
tuleviku kujundamiseks
20. juunini saab saata oma 
ideid teemal “Millisena näen 
Toomemäe tulevikku”.

Aasta tagasi ülikooli juubeli
pidustuste ajal moodustatud 
Toomehärrade Kogu kuulutas 
välja Toomemäe-teemalise kon
kursi. Konkursi eesmärk on 
saada ideid ajaloolise pargi hu
vitavamaks muutmisel.

Toomehärrade Kogu juht 
( decanus) on Tõnis Lukas, ko
gusse kuuluvad veel akadeemi
kud Jaan Einasto ja Erast 
Parmasto, professorid Jüri Kär
ner ja Kalle Kasemaa, botaani

kaaia direktor Heiki Tamm, aja
loo muuseumi direktor Ela 
Martis, Akadeemilise Muinsus
kaitse Seltsi esimees Tullio 
Ilomets, Riigikohtu esimees 
Uno Lõhmus, koorijuht Uno 
Uiga, ärimees Rein Kilk ja AS 
Tartu Õlletehase juhataja Tar
mo Noop.

Ideed võib kirja panna vabas 
vormis ja saata need aadressil: 
TÜ Ajaloo Muuseum, Lossi 25, 
51003, faksil 0 737 5679 või 
emartis@ut.ee.

Paremad ideed saab teada
29. juunil.

Ülikoolide karjääriteenistuste töötajaid Prantsusmaalt, 
Hispaaniast, Eestist ja mujalt. e r a k o g u

Karjääriteenistuse 
kaudu laia maailma
K adrin K ergand
TÜ üliõpilaste
karjääriteenistuse
peaspetsialist

Üliõpilaste karjääriteenis- 
tus on aktiivselt osalenud 
Leonardo da Vinci program
mi poolt toetatud Academia 
projektides.

Karjääriteenistusel oli võima
lus osaleda ka selle programmi 
raames õppereisil Ungaris.

Szegedi Ülikoolis tutvusime 
kutsenõustajate koolituse õp
pekavaga. Samuti oli kohtumisi 
Ungari tööhõiveametite töötaja
tega. Huvipakkuvaimaks kuju
nes rahvusvaheline kongress 
“Vocational Guidance in Europe 
Now and in the Future”, kus 
pidasin ka ettekande Eesti hari
duse ja kutsenõustamise süs
teemist.

Academia projekti laiem ees

märk on soodustada karjääri-ja 
kutsenõustajate omavahelist 
suhtlemist ning infovahendust, 
samuti täiendada nõustajate 
oskusi ja teadmisi igapäeva
tööks ning Eesti karjäärinõusta- 
mise süsteemi edasiarendami
seks. Tänaseks on Academia 
võrgustikuga liitunud kaks
kümmend Euroopa riild.

Kolme aasta jooksul oleme 
vastu võtnud eri riikide karjää- 
ri- ja kutsenõustajate Academia 
gruppe.

Oleme neile tutvustanud 
Tartu Ülikooli, välistudengite 
õppimisvõimalusi ja karjääri
teenistuse tegevust.

Academia projekt jätkub tõe
näoliselt järgmisel aastal, tuues 
ülikooli uue rahvusvahelise 
nõustajate seltskonna, kes tut
vustavad oma noortele meie 
ülikooli, siinseid õppimis- ning 
karjäärivõimalusi.

TUT Euroopa noorte 
teatrikohtumisel
Auli A uväärt
TÜTi liige

Tartu Üliõpilasteater (TÜT) 
osales 28. maist 1. juunini 
Prantsusmaal Bussangis 
noorte eurooplaste teatri
kohtumisel.

Erineva kultuuri- ja teatri
taustaga noored teatrist huvita
tud inimesed sõitsid mitmelt 
poolt Euroopast Bussangi kok
ku, et üheskoos teatrit teha 
ning seeläbi oma kultuuri tut
vustada ja teiste kultuure tund
ma õppida.

Idee teatrist, mis ühendaks 
nii professionaale kui ka asjaar
mastajaid ja aitaks “teatri kau
du inimsuse poole” sammuda, 
on üle saja aasta vana. Juba 
1895. aastal rajas Maurice 
Pottecher Bussangi linnakesse 
vabaõhuteatri “Theätre du 
Peuple”, mis leidis endale kodu 
järk-järgult valmivas suures 
puuehitises. See legendaarne 
teatrimaja, mille eripäraks on 
võimalus avada tagalava ning 
mängida kogu etendus või mõ
ned stseenid mäeküljel vabas 
looduses, meelitab publiku sek
ka selliseidki inimesi, kes muidu 
teatris ei käi.

Erinevad ja sarnased

Nende päevade jooksul võis 
Bussangi kohal mägedes asuvas 
puhkekodus näha hulgaliselt 
harjumuspärasest erinevat 
teatrit. Nimelt pidid kõik trupid 
kohtumiseks külakostina ette 
valmistama kuni 20-minutilise 
etenduse ühel kolmest ettean
tud teemast.

Esimest teemat -  Dario Fo 
“Süütute veresaun” (katkend 
näidendist “Mistero Buffo”) -  
interpreteerisid nii prantsuse 
amatöörtrupid Remiremontist 
ja Epinalist kui ka portugallaste 
trupp Coimbrast ja TÜT Tar
tust.

Kuigi neli samast tekstist läh
tuvat versiooni erinesid ükstei
sest kardinaalselt, oli neis häm
mastavalt palju ka sarnast. Sar
naseid elemente oli kõikides ko
dutöödes. Eriti eredalt tõusid 
esile prantsuse teatrit kui sellist 
iseloomustavad jooned: kergus, 
vaimukus ja visuaalsus.

Eesti etendus arvati hilise
mas arutelus sarnanevat Unga
ri etendusega just lavakujun
duses domineeriva ringi ning

Theätre du Peuple.

hämara atmosfääri pärast.
Teist teemat -  Bela Bartöki 

kordustele ja rütmile rajatud 
lugulaulu “Cantata Profana” -  
käsitlesid peale Ungari trupi, 
kes teema välja pakkus, veel 
prantsuse noored ühest 
Aurrillaci teatriringist, iirlased 
Dublini lavakunstikoolist ja ru
meenlased Bucaresti lavakuns
tikoolist.

Kohati paistis silma kaasatoo
dud etenduste taseme erine
vus, kuid hetki, detaile ja lahen
dusi, mida tasub silma- ja kõr- 
vamällu jätta, leidus nii amatöö
ride kui ka pool-ja pärisprofes- 
sionaalide etendustes. Näiteks 
algas Aurrillaci etendus täieli
kus pimeduses, milles oli kuul
da vaid piitsavihinat ning sel
lest sündivat kummastavat 
muusikat. Samuti köitis ungar
lastest esinejate koreograafia 
hoogsa muusika saatel ning sel
le täpsus ja väljenduslikkus nii 
inimeste kui ka hirvesokkude- 
na.

Rahvusvahelised õpikojad

Kolmas teema -  XVIII sajandist 
pärinev joonistus “Teatrimasin”
-  inspireeris etendust looma 
Horvaatia linnanoorte ama- 
töörtruppi ja prantslasi nii 
Emerainville’i kutsekoolist kui 
ka Saint Die amatöörtrupist. 
Kuna pildil puudub kindel lugu,
oli fantaasia saanud vabalt voo
lata ning päädinud köitvate kä
sitlustega. Horvaadid võlusid 
teatrimaailma telgitaguseid, 
avades mõtteselguse ja kujund
likkusega. Kustumatu elamuse 
pakkusid kutsekooli õpilased, 
kes provotseerisid ennast kok- 
kukäkerdatud paberitega vis

REPRO

kama ning kelle etendus lõppes 
kaasatoodud kottidest välja 
voolanud prügimeres, milles 
hulpivad inimesed tõid kuulda
vale südantlõhestavaid hüü
deid.

Kohapeal jaotati osalejad 
seitsmesse rühma, mis valmis
tasid õpikodades ette etendu
sed teemal “Walking on the 
moon” . Rahvusvaheline suhtle
mine nii õpikodades, arutelu- 
rühmades kui ka lõunalauas 
jms aitas ületada keele-, kultuu
ri- ja isildike sisemisi barjääre 
ning andis Tartu üliõpilasnäitle- 
jatele juurde julgust ja esine
miskindlust.

Sõbralik õhkkond

Kohati said osalejad üksteisest 
aru ainult žestide ja kehakeele 
abil, ent see ei takistanud tut
vus- ja sõprussuhteid sõlmi
mast. Kirjeldamatult sõbralik ja 
tolerantne atmosfäär julgustas 
end avastama ja avama ning 
proovima kõike uut.

Justkui kõigest eelnevast 
oleks veel vähe olnud, tipnes 
TÜTi reis Prantsusmaale lennu
kist mahajäämise ning lisapäe- 
vaga Pariisi vanalinnas.

Korralise ja erakorralise abi 
eest tänab TÜT Tartu linna, Tar
tu Kultuurkapitali, Tartu Üli
kooli ja kohtumist korraldanud 
organisatsiooni “Les Theätrales 
des jeunes en Europe” .

Neljapäeval, 12. juunil kell 20 
ootab TÜT kõiki huvilisi Tartu 
Üliõpilasmajja kohtumisõhtule, 
kus jagatakse nii reisimuljeid 
kui ka mängitakse Bussangi 
kohtumiseks valminud lühi- 
etendust.

mailto:tiia@ut.ee
mailto:emartis@ut.ee
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Õ N N I T L E M E

70

Salme Vilde,
valvur -  9. juuni

65

Linnart Mäll,
vanemteadur -  7. juuni

60

Ene Peiker,
lektor -  6. juuni

55

Riina Kallikorm,
dotsent -  7. juuni

45

Guennadi Balychev,
koristaja -  11. juuni

TU R A A M A T U K O G U  S U V I S E D  
L A H T I O L E K U A J A D

Seoses raamatukogu õppefondi ja teaduskirjanduse saalide 
ümberkorraldusega on raamatukogu (W. Struve 1) ja humani
taarraamatukogu (Jakobi 1) suvel lahti järgmiselt:

peamaja W. Struve 1
• 22. juuni kl 11-15,
• 23. - 24. juunini suletud,
• 25. - 28. juuni kl 9-18,
• 29. juuni - 31. august suletud

humanitaarraamatukogu Jakobi 1
• 1. j uuli - 16. juuli tööpäevadel kl 9-19,
• laupäeval, 5. juulil suletud,
• laupäeval, 12. juulil kl 11-17,
• 17. juuli -17. august suletud,
•1 8 . august - 29. august kl 10-17,
• laupäeval, 23. augustil suletud,
• laupäeval, 30. augustil suletud.

L O O D U S K A I T S E R I N G I
V I  L I S T L A S K O N V E R E N T S
10. oktoobril Järva Maavalitsuse saalis.

Kokkutulekule on lubanud tulla ringi asutaja ja kauaaegne 
juhataja Jaan Eilart, esinemiseks on lubaduse andnud vilistla
sed Hendrik Relve, Maido Urbas, Arvo Järvet, Tiiu Saarist jt.

Oodatud on kaastööd ringi minevikust ja tänapäevast vilist- 
laskogumikku: Rein Põder, tel 6 587 887.

Osavõtust palutakse võimalikult peatselt teatada, samuti 
ootab algatusgrupp andmeid ka teiste kohta (nimi, perekonna
nimi (-nimed), elukoht (aadress), töökoht, võimalusel 
meiliaadress, telefoninumber) aadressidel: Epp Kõiva, 
epp.koiva@plant.agri.ee või Ellen Grüntal-Oja, ellen.gryntal- 
oja@ltkh.ee

Kui soovite huvitavat, perspektiivikat ja tasuvat tööd Euroopa 
Liidu institutsioonides, tulge Tartu Ülikooli tõlkekeskuse

KONVERENTSITÕLKE
või

KIRJALIKU TÕLKE
1-aastasele magistrikursusele

Kursus on riiklikult finantseeritav. Konverentsitõlke erialal või
malus saada Euroopa Komisjoni stipendiumi.

Kursusel osalemiseks on vajalik: 
konverentsitõlkes: kõrgharidus (ükskõik, mis erialal), 

väga hea eesti keele oskus, ühe võõrkeele (inglise, saksa, 
prantsuse) oskus tasemel, mis võimaldab tõlkida sellest keelest 
eesti keelde ja vastupidi või kahe võõrkeele (inglise, saksa, 
prantsuse, rootsi, taani) oskus tasemel, mis võimaldab tõlkida 
nendest keeltest eesti keelde, lai silmaring, suur stressitaluvus, 
hea keskendumis-ja analüüsivõime, kiire taip, suhtlemisoskus;

kirjalikus tõlkes: kõrgharidus (ükskõik, mis erialal), väga 
hea eesti keele oskus, ühe võõrkeele (inglise, saksa, prantsuse) 
oskus tasemel, mis võimaldab tõlkida sellest keelest eesti keelde 
ja vastupidi ja teise võõrkeele (inglise, saksa, prantsuse).

Sisseastumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:
• avaldus (www.ut.ee/oppimine/sisseastumine),
• kõrgharidust tõendava dokumendi ja hinnetelehe koopia,
•  CLirriculum \itae (www.ut.ee/oppimine/sisseastumine). 
Dokumente saab esitada alates 2. juunist aadressil Ülikooli 17, 
ruum 101. Sisseastumiskatsed kirjaliku tõlke erialal 30. juunil, 
konverentsitõlke erialal 11-13 j  uulil. Info: 376 241, 375 228, 
www.ut.ee/fleng/,terje.teesalu.001@mail.ee.

Eve-Merike Sooväli,
assistent, osakonnajuhataja-  
7. juuni

40

Wolfgang Drechsler,
professor -  6. juuni 
Leho Ainsaar,
lektor, teadus- ja arenduspro- 
dekaan -10. juuni

30

Veronika Kalmus,
erakorraline teadur -  8. juuni

20
Säks Kerli,
klienditeenindaja -  6. juuni

KAITSMISED
10. juunil kaitsevad nõukogu 
saalis doktoritöid eesti ja soome- 
ugri keeleteaduse osakonnas:
kl 14.15 Merike Parve “Välted 
lõunaeesti murretes” . Juhenda
jad: prof Karl Pajusalu, prof Tiit- 
Rein Viitso. Oponent: prof Jaan 
Ross;
kl 15.45 Pire Teras “Lõunaeesti 
vokaalisüsteem: Võru pikkade 
vokaalide kvaliteedi muutumine”. 
Juhendajad: prof Karl Pajusalu, 
prof Jaan Ross. Oponendid: 
emerdots Diana Krull (Stockhol
mi ülikool), fil-knd Jüri Viikberg 
(Eesti Keele Instituut).

11. juunil kl 10 kaitsevad ger- 
maani-romaani filoloogia osakon
nas (Ülikooli 17-103) magistri
töid:
Triin Lõbus “ Imperfecto у 
perfecto simple en el espanol 
moderno: sistema у discurso". 
Juhendaja: prof Jüri Talvet. 
Oponent: Olev Nagel, MA;
Jelena Gordeeva “Kontrastive 
Analyse der Verbalrektion im 
Marischen und im Deutschen". 
Juhendaja: Mari-Ann Palm. 
Oponendid: Anni Silk MA, Sven- 
Erik Soosaar MA, Eesti Keele 
Instituudi teadur;
Helgi Andresson “Lexiko- und 
terminographische Aspekte von 
Fachwörtern im
Wirtschaftswörterbuch Deutsch- 
Estnisch/Estnisch-Deutsch von
H.Andresson und im 
Rechtswörterbuch Deutsch- 
Estnisch von H.Andresson und 
V.Tamm”. Juhendaja: Anne 
Arold, PhD. Oponent: Mari-Ann 
Palm, MA;
Annika Sepp “2002/2003.õ-a 
konverentsitõlke kursuse läbivii
mise erinevad aspektid üliõpila
se seisukohast”. Juhendaja: Ter
je Teesalu. Oponent: Kersti 
Meinart, MA;
Anneli Vetka “Atmosfääri tsirku- 
latsiooni inglise-eesti valiksõnas- 
tik” . Juhendajad Terje Teesalu, 
TPÜ ökoloogiainstituudi teadur, 
knd (geogr) Are Kont. Oponent: 
Enn Veidi, filol-knd;
Sigrun Fricke “Eesti-saksa karis
tusõiguse üldosa sõnastik. 
Estnisch-deutsches Glossar zum 
Strafrecht Allgemeiner Teil” . Ju
hendaja: Rudolphe Laftrangue. 
Oponent: Anne Arold, PhD. Info: 
Milvi Kaber, tel 375 228.

11. juuni kl 16 kaitsevad ph 135 
ajakirjanduse ja kommunikat
siooni osakonnas magistritöid: 
Liina Vahemets ajak magistri
tööd “Eesti, Läti ja Soome ajakir
jandusüliõpilaste ettekujutus aja
kirjaniku elukutsest” . Juhendaja: 
prof Epp Lauk. Oponent: Mart 
Raudsaar MA;
Kristina Reinsalu avalikkussuhete 
ja teabekorralduse kutsemagist- 
rantuuri magistritööd “ Integreeri
tud kommunikatsioon maavalit
sustes” . Juhendaja: prof Marju 
Lauristin. Oponendid: Kaja Tam
pere MA, Marko Pomerants MA.

11. juunil kaitsevad majandus
teaduskonnas magistritöid: 
kl 12 Narva mnt 4-B202 Meelis 
Angerma “Reaalse vahetuskursi 
hälbe mõju majanduskasvule 
Eestis” . Juhendaja: prof M. 
Sõrg. Oponendid: M. Randveer, 
dots T. Raus;
kl 13 Narva mnt 4-B201 Roman 
Zahharov “Kapitali struktuuri op
timeerimine tööstusettevõttes 
(Eesti ettevõtete näitel)” . Juhen
dajad: prof V. Raudsepp, lektor 
P. Sander. Oponendid: dots M. 
Nurmet, dots O. Karma; 
kl 13 Narva mnt 4-B202 Janika 
Meriküll “Makroökonomeetriline 
modelleerimine Eesti majanduse 
näitel” . Juhendajad: prof T. 
Paas, teadur A. Võrk. Oponen
did: R. Lättemäe, dots T. Raus; 
kl 14.30 Narva mnt 4-B201 Sirle

Kasendi “Mittefinantsiliste aspek
tide kajastamine ettevõtete ma
jandusaasta aruannetes” . Ju
hendajad: prof T. Haldma, lektor 
K. Lääts. Oponendid: dots K. 
Kallas, lektor S. Kalnin; 
kl 14.30 Narva mnt 4-B202 Anne 
Aidla “ Isiksuseomaduste ja or
ganisatsioonikultuuri vahelised 
seosed” . Juhendaja: prof 
M.Vadi. Oponendid: prof J. Al
lik, doktorant M. Suuroja; 
kl 15.30 Narva mnt 4-B201 Silja 
Lüpsik “Keskkonnaarvestuse 
täiendamine Eesti ettevõtetes lii
tumisel Euroopa Liiduga”. Ju
hendaja: prof T. Haldma. Opo
nendid: dots J. Lehtsaar, lektor
S. Kalnin;
kl 15.30 Narva mnt 4-B202 
Marge Birk “Naiste tööjõu pak
kumise ja sündimuskäitumise va
helised seosed Eestis”. Juhen
dajad: dots K. Philips, teadur A. 
Võrk. Oponendid: R. Leetmaa, 
prof T. Paas.

13. juunil kaitsevad kehakultuuri
teaduskonnas (Jakobi 5-302) 
liikumis- ja sporditeaduste erialal 
magistritöid:
kl 12 Olga Andrijanova “Ülikülm- 
ravi efektiivsus üldist osteoartriiti 
põdevate naispatsientide
rehabi lita ts iooni p rogram m is” . 
Juhendaja: prof biol-knd Vahur 
Ööpik. Oponent: teadur PhD 
Helena Gapeyeva; 
kl 13.30 Maret Müür “An impact 
of cognitive processes on 
schoolchildren physical activity 
intention: a structural equation 
modeling” . Juhendaja: dots 
PhD Vello Hein. Oponent: dots 
PhD Lennart Raudsepp; 
kl 15 Vaido Rego “Seosed keha
lise aktiivsuse ning tegeliku ja 
tunnetatud motoorse võimekuse 
vahel abiturientidel” . Juhendaja: 
prof biol-knd Toivo Jürimäe. 
Oponent: dots ped-knd Jaan 
Loko.

13. juuni.kaitsevad füüsika-kee- 
miateaduskonnas doktoritöösid: 
kl 10 Mare Piirsalu “Substituent, 
Temperature and Solvent Effects 
on the Alkaline Hydrolysis of 
Substituted Phenyl and Alkyl 
Esters of Benzoic Acid”. Juhen
dajad: prof I.Koppel, keem-knd 
V.Nummert. Oponendid: prof 
PBurk, dots U.Mölder.; 
kl 11 Meeri Sassian “Reactions 
of Partially Solvated Grignard 
Reagents”. Juhendajad: prof 
J.Järv ja prof emer A.Tuulmets. 
Oponendid: PhD BT.Nguyen 
(Dow-Corning Corp., Midland, 
USA), prof PBurk. 
kl 12 Karmen Lust “Adsorption 
of Anions on Bismuth Single 
Crystal Electrodes” . Juhenda
jad: prof E. Lust, v-teadur 
M.Väärtnõu. Oponendid: prof
O.Petrii (Moskva Ülikool), prof 
emer J.Tamm.

16. juunil kl 10 kaitseb matemaa- 
tika-inform aatikateaduskonnas 
(Liivi 2-404) Kati Taburi magistri
tööd “Ühesus polügoonide 
injektiivsusega seotud omadus
tes". Juhendaja: lektor Valdis 
Laan. Oponent: prof Mati Kilp.

16. juunil kaistevad botaanika ja 
ökoloogia instituudis (Lai 40-218) 
magistritöösid:
kl 9.15 Egle Puidet “Morpho- 
logical Variation of the Estonian

Anthyllis species". Juhendaja: 
prof Jaanus Paal. Oponent: tea
dur Malle Leht (EPMÜ ZBI); 
kl 10.45 Aveliina Helm “Saare
maa ja Muhu lookoosluste ajalis- 
ruumiline dünaamika'1. Juhenda
ja: prof Meelis Pärtel. Oponent: 
dots Kristjan Zobel; 
kl 12.15 Kaupo Kohv “Palumet- 
sade struktuuri varieerumine ma- 
jandusintensiivsuse gradiendil" 
Juhendaja: v-teadur Jaan Liira. 
Oponent: lektor Elle Roosaluste; 
kl 13.45 Reedik Mägi “Rohu- ja 
puhmarinde võra struktuur 27 
Eesti niidu- ja metsakoosluses'1 
Juhendaja: dots Kristjan Zobel. 
Oponent Marek Sammul, MSc.

16. juunil kl 12 kaitseb nõukogu 
saalis kirjanduse ja rahvaluule 
osakonnas doktoritööd Tatiana 
Minniiakhmetova “Kaama-tagus- 
te udmurtide traditsioonilised 
kombed: struktuur, semantika, 
folkloor". Juhendaja: dr, prof 
Ülo Valk. Oponendid: dr, prof 
Igor Macievskij (Sankt- 
Peterburg), dr Art Leete.

16. juunil kell 14.15 kaitseb ph 
102 kirjanduse ja rahvaluule 
osakonnas magistritööd Lauri 
Sommer “Uku Masingu käsikirja 
“Saadik Magellani pilvest” men
taalne, ajalis-ruumiline ja elulooli
ne taust". Juhendaja: 
emeriitprof Karl Muru.

17. juunil kaitsevad matemaati- 
ka-in form aatikateaduskonnas 
(Liivi 2-405) magistritöösid:
kl 9 Dmitri Lepp “Algebraliste 
teisenduste harjutamise prog
ramm “Polynom” “ . Juhendaja: 
dots Rein Prank. Oponent: dots 
Jüri Afanasjev;
kl 10.15 Marina lssakova“ 
Aritmeetilisete tehete õppimise 
programm “ 1+4" “ . Juhendaja: 
dots Rein Prank. Oponent: dots 
Lea Lepmann;
kl 12.30 Anne SeJart 
“Asümeetriline normaaljaotus ti- 
hedusfunktsioonide lähendami
sel". Juhendaja: prof Tõnu Kollo. 
Oponent: dots Anne-Mai 
Parring;
kl 13.45 Annika Krutto “Stabiilse
te jaotuste parameetrite hinda
mine”. Juhendaja: prof Tõnu 
Kollo. Oponent: doktorant Meelis 
Käärik;
kl 15 Marek Tuul “ Parameeter- 
funktsioonide uusi kasutusvõima
lusi biomeetrias". Juhendaja: 
dots Tõnu Möls. Oponent: lektor 
Märt Möls.

17. juunil kell 10.15 kaitseb bo
taanika ja ökoloogia instituudis 
(Lai 40-218) doktoritööd Margus 
Pensa “Variation in needle 
retention of Scots pine in relation 
to leaf morphology, nitrogen 
conservation and tree age“ -  
“Hariliku männi okaste eluea va
rieerumine, selle seos okaste 
morfoloogia, lämmastiku taaska
sutamise ja puu vanusega” . Ju
hendajad: dots Arne Sellin, Risto 
Jalkanen PhD (Soome Metsains
tituut). Oponent: prof Timo 
Kurkela (Soome Metsainstituut).

17. juunil kaitsevad botaanika ja 
ökoloogia instituudis (Lai 40-218) 
magistritöid:
kl 12.15 Eve Eensalu “Arukase 
(Betula pendula) õhulõhede juh- 
tivuse ja mõõtmete varieeruvu-

mine võrastikus". Juhendaja: v- 
teadur Anu Sõber. Oponent: 
Krõõt Aasamaa, PhD (EPMÜ); 
kl 13.45 Ingmar Tulva “On the 
crown structure of two light- 
demanding deciduous tree 
species"
Juhendaja: prof Olevi Kull. Opo
nent: dots Ülo Niinemets; 
kl 15.15 Kai Rünk “Do different 
competitive abilities of three fern 
speciesexplain their different 
regional abundances?“ Juhen
daja: prof Martin Zobel. Opo
nent: lektor Elle Roosaluste.

18. juunil kell 9 kaitseb mate- 
maatika-informaatikteaduskon- 
nas (Liivi 2-405) Ülle Kirsimägi 
rakendusstatistika kutsemagistri 
projekti “Neerusiirdamine Eestis. 
Elulemusanalüüs.” Juhendajad: 
dots Krista Fischer, lektor Ene 
Käärik. Oponent: emeriitprof 
Ene-Margit Tiit.

18. juunil kell 14 kaitseb majan
dusteaduskonnas (Narva mnt. 4- 
B306) Tiia Vissak doktoritööd 
“The internationalization of 
foreign-owned enterprises in Es
tonia: an extended network 
perspective” -  “Välisosalusega 
Eesti ettevõtete rahvusvahelistu
mine: laiendatud võrgustikukäsit- 
lus” . juhendaja: erakorraline 
prof Janno Reiljan Ph.D. Opo
nendid: prof Jan-Äke Törnroos 
(Ph.D), Äbo Akademi University, 
Soome; Erik Terk (maj. knd.), 
Eesti Tuleviku-uuringute Instituu
di direktor.

18. juunil kell 14.15 kaitseb Tiigi 
78-118 Veronika Kalmus doktori
väitekirja "School textbooks in 
the field of socialisation” -  "Kooli
õpikud sotsialisatsiooniväljal” . 
Juhendaja: prof Marju Lauristin. 
Oponendid: prof Mikko 
Lagerspetz (EHI), prof emer Vii- 
ve-Riina Ruus (TPÜ).

19. juunil lell 14 kaitseb 
Biomeedikumis (Ravila 19-1006) 
Helena Soomer doktoritööd 
“Validation of Identification and 
age estimation methods in 
forensic odontology”. Juhenda
ja: emeriitprof Edvitar Leibur, dr 
(med), TÜ Stomatoloogia kliinik. 
Oponent: kohtuodontoloog 
Irena Dawidson D.D.S. PhD 
(Rootsi)

TEATED
12. mail kell 9 toimub ph aud
102 infotund “Õppimisvõimalu
sed Austraalia ülikoolides”. Info
tunnis antakse hea ülevaade 
õpingute rahastamisvöimalus- 
test. Ürituse viib läbi Austraalia 
Saatkond Varssavis.

KONTSERT
8. juunil kell 16 Tartu Linnamuu
seumis festival “Tubin ja tema 
aeg” esitleb: Peep Lassmann 
(klaver) ja tema õpilased: Age 
Juurikas (klaver), Mati Mikalai 
(klaver), Kai Ratassepp (klaver). 
Kavas: Tubin, Saar, Eller, 
Dostakovitö, Messiaen.

14. juunil kell 20 Tartu Pauluse 
kirikus “Helisev hing” -  Silvi Vrait 
(vokaal), Jaan Willem Sibul (vo
kaal), Toomas Trass (orel), Jaak 
Jürisson (klahvpillid). Vaimulik 
muusika, katkendid ooperitest ja 
muusikalidest, spirituaalid.

T O E F L  I N G L I S E  KEELE T E S T I  K U U P Ä E V A D  2 0 0 3 / 2 0 0 4

Kuupäev Koht Reg tähtaeg posti teel Reg tähtaeg on line  www.toefl.org
23. august 2003 TU 7 juuli, 2003 21 juuli, 2003
18. oktoober 2003 TU,TTU 29 august, 2003 15 september, 2003
17. jaanuar, 2004 TU,TTU 1 detsember, 2003 15 detsember, 2003
12. märts, 2004 TU 26 jaanuar, 2004 9 veebruar, 2004
15. mai 2004 TU,TTU 29 märts, 2004 12 aprill, 2004

Info: Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus, TÜ Raamatukogu (ruum 325) tel: 427 243, e-mail: 
merlit@ut.ee, www.ut.ee/valismaa/eac.
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T Ä N A  LE H ES

Humanitaaria ja
klassikalised
keeled
LK 3

AEGEE kultuuri- 
vahetusprogramm
LK 2

Linn taotleb  
AHHAAIe raha
LK 3

Kajaka pesa 
peahoonel
LK2

Raamatukogu 
töö suvel
LK 2

U U D I S E D

Vene keele 
professoriks Irina 
Külmoja
TÜ nõukogu valis vene keele 
professoriks kolmandat korda 
Irina Külmoja (sünd 1946).

1970 lõpetas TÜ vene filoloo
gia, filofoogiakandidaat 1985.

TÜs töötanud 1970. aastast, 
algul raamatukogus, 1979. aas
tast vene keele kateedris, 1993. 
aastast professorina. On olnud 
ka prodekaan ning vene ja slaa
vi filoloogia osakonnajuhataja.

Peamised uurimisvaldkon
nad: funktsionaalne grammati
ka, vene aspektoloogia, keelte 
vastastikune mõju keelekontak
tide tingismustes jm.

Prof Külmoja juhtimisel sai 
alguse vene ja eesti keele 
kontrastiivne uurimine, eriti 
koostöös eesti ja soome-ugri 
keeleteaduse osakonnaga. 
Külmoja kureerib edukalt ka TÜ 
ja St. Peterburi Ülikooli koostöö
lepingut.

Fr. R. Kreutzwaldi
ausamba
taasavamine
Pühapäeval kell 12 taasavatak
se pidulikult Eesti rahvuseepo
se “Kalevipoeg” kirjutanud 
Kreutzwaldi mälestuseks Ema- 
jõe-äärsesse parki püstitatud 
monument.

Monument asub vanast asu
kohast mõnisada meetrit kaar
silla pool Gildi tänava otsas.

Taasavamisel saab kuulata- 
vaadata Kreutzwaldi ja Koidula 
dialoogi. Sõna võtavad linnapea 
Andrus Ansip, kultuuriminister 
Urmas Paet, akadeemik Juhan 
Peegel, kirjandusmuuseumi di
rektor Krista Aru.

Kreutzwaldi vanas asukohas 
avatakse järgmisel pühapäeval 
kell 15 Kalevipoja kuju.

Magistriks keskkonnatehnoloogias

Ülikooli külastas 
Otto von Habsburg
Eile kell 12 saabus Tartusse 
Pan-Euroopa Rahvusvahelise 
Ühenduse president Otto von 
Habsburg (pildil vasakul).

Eesti piiril käis teda vastu võt
mas Pan-Euroopa Eesti Ühen
duse president Linnart Mäll 
(paremal). Draakoni hotelli 
juures tervitasid külalist prof 
Tarmo Kulmar ja korp! Sakala 
liikmed.

Tema Keiserlik Kõrgus dr 
Otto von Habsburg pidas aula
loengu “Pan -Euroopa liikumine 
ja Euroopa Liit” .

Eesti Posti nõunik Tarmo-Jaan Tõeleid (vasakul)  ja  
botaanikaaia direktori asetäitja Ain Vellak. v a r je  s o o t a k

Botaanikaaia juubeliks 
ilmus uus postmark
Varje  S oo tak

Kolmapäeval esitleti posti- 
muuseumis botaanikaaia 
200. aastapäeva puhul ilmu
nud marki.

Margil on kujutatud botaani
kaaia kunagise direktori C. F. 
Ledebouri (1811-1836) auks 
nimetatud Ledebouri kuller
kuppu. See Ida-Siberist, Põhja- 
Koreast ja -Mongooliast pärit 
rohttaim on ka botaanikaaia 
embleemil.

Esitluse algul näitas muuseu
mi pedagoog Aino Miilmets slai
de botaanikaaia huvipakkuva
matest taimedest ja aiast. Slai
didel võis näha ka õitsvat 
Ledebouri kullerkuppu. “Prae
gu see kullerkupp botaanika
aias veel ei õitse, tema avab oma 
õied alles juuni lõpu poole,” sel
gitas Miilmets.

AS Eesti Posti nõunik Tarmo- 
Jaan Tõeleid andis margi tut

vustamise järel botaanikaaia di
rektori asetäitjale Ain Vellakule 
üle raamitud margipoogna ja 
esimese päeva ümbriku.

Eesti Post andis välja ka esi
mese päeva ümbriku, huvilised 
said kasutada ka esimese päeva 
templit.

Muuseumis on avatud ka väi
ke näitus, kus saab näha Kalju 
Leiva kogust pärit Tartu-teema- 
lisi postmarke ja -kaarte.

Tartu Ülikooli botaanikaaed 
(asutatud 1803) on Ida-Euroo- 
pa üks vanemaid ning Balti
maade kõige vanem pidevalt 
tegutsenud botaanikaaed. Bo
taanikaaed on säilitanud oma 
ajaloolise ilme ning annab es
teetiliselt nauditava võimaluse 
tutvuda enam kui 6500 taime
liigiga maailma kõikidest kliima- 
vöötmetest.

Juubelit tähistatakse rahvus
vahelise konverentsiga 3.-5. 
juulini.

Riho Altnurme määrati dekaaniks
V arje  S ootak

Rektori korraldusega mää
rati alates 1. juunist kuni 
järgmise aasta 31. maini 
usuteaduskonna dekaani 
ülesannetesse kirikuloo va
nemteadur Riho Altnurme.

Dekaaniametis olnud prof 
Tõnu Lehtsaar töötab juunist 
alates õppeprorektorina. Riho 
Altnurme sõnul uut dekaani ei 
valitud, kuna ükski usuteadus
konna professoritest ei soovi
nud hetkel kandideerida. “Usu
teaduskonna nõukogu otsustas 
minu kandidatuuri toetada ja 
vanemteadurina ei saanukski 
mind kauemaks kui aastaks 
ametisse nimetada,” selgitas 
Altnurme.

Küsimusele, kuidas hindate 
teaduskonna praegust seisu, 
vastas uus dekaan, et seis on 
suhteliselt hea. “Oleme saavu
tanud teatud stabiilsuse. Het
keseisu säilitamiseks tuleb mui
dugi tublisti tööd teha.”

Oma dekaaniametis oleku aja 
jooksul soovib Altnurme roh

kem rõhku panna teadusele 
ning rahvusvahelisele koostöö
le. Nende valdkondadega tege
les ta ka eelmise dekaani nõuni
kuna. “Teaduskonnas on prae
gu üks 5. raamprogrammi pro
jekt, oleme taotlemas mitut uut 
granti 6. raamprogrammis. Üli
kooli rahvusvahelistumine toob 
kaasa vajaduse luua meilgi vä
hemalt üks võõrkeelne õppeka
va koostöös välisülikoolidega. 
Luterliku kiriku kõrval soovin 
süvendada ka koostööd õigeusu

R IH O  A L T N U R M E
( S Ü N D  1 9 6 9 )

1987 -  lõpetas Kohtla-Järve 1.
Keskkooli 

1994 -  lõpetas TÜ ajatoo- 
osakonna 

1997 -kaitses teoloogiama- 
gistri kraadi 

2000 -  kaitses doktorikraadi 
Õpetanud TÜs õppeülesande 

täitjana 1994. aastast
1997-1998 usuteaduskonnas 

külalislektor
1998-2001 teadur 
2001-2003 erakorraline

vanemteadur,
2003. aastast kirikuloo 

vanemteadur

kirikuga,” ütles Altnurme. De
kaani sõnul on õigeusu teoloo
gia õpetamiseks kavas luua 
eraldi struktuuriüksus. “Lähi
ajal on aga kõige olulisem hoo
pis asisem tegevus -  juba ammu 
plaanitud teaduskonna ruumi
de remont, mis peaks toimuma 
sel suvel.”

Kaja O rupõld  
Karin H e lla t
FK kolloid- ja
keskkonnakeemia õppetool

Reedel, 6 . juunil kaitsti kee
miaosakonnas esimest kor
da magistriväitekirju kesk
konnatehnoloogia erialal.

Alates 1998. aastast on Tartu 
Ülikoolis koolitatud tudengeid 
keskkonnatehnoloogia erialal 
teaduskondadevahelise õppe
kava raames. Keskkonnatehno
loogia magistriõpe avati 2000. 
aastal. Magistriõppe eesmärk 
on arendada teadustööd ning 
keskenduda probleemidele, 
mis nõuavad keskkonnatehno
loogiale spetsiifiliste teadmiste 
ja oskuste kasutamist. Praktika 
näitab, et ka keskkonnateadus
tes ja keskkonnatehnoloogias 
on magistrikraad muutumas 
noore spetsialisti kärjääri välti
matuks eelduseks, muutudes 
üha enam valdavaks ülikooliha
riduses, eriti seoses uute 3-F2 
õppekavadega.

Neli magistrit

Tänaseks on magistrikraadini 
keskkonnatehnoloogias heit
mete töötlemise tehnoloogia 
erialal jõudnud neli magistran
ti. Anneli Palloson kaitses ma
gistritööd “Reoveesette kvali-

Keskkonnatehnoloogia magister Aare Selberg uuris Õlise pinnase puhastamist.
VARJE SOOTAK

teet ja kasutamine põllumajan
duses”, Aare Selberg “Õliga 
reostunud pinnase bioreme- 
diatsiooni uurimine”, Renata 
Sõukand “Cd2+, Pb2+ ja Ni2+ 
adsorptsioon turbal” ja Taimar 
Ala “Osalise nitrifikatsiooni ja 
denitrifikatsiooni kasutamisvõi
malused reoveepuhastites” . 
Nõukogu tõstis esile Aare

Selbergi uurimistöö tulemusi, 
pidades silmas probleemi ak
tuaalsust ning selle uurimuse 
põhjalikkust.

Anneli Palloson ja Taimar Ala 
jätkasid magistriõpinguid Türi 
kolledžis omandatud keskkon
nateaduse eriala baasil. Ka nen
de magistritööd olid pühenda
tud äärmiselt aktuaalsete prob

leemide uurimisele, mille tõsi
sem rakendusperspektiiv seon
dub edaspidiste pilootkatsetus- 
te tulemuste ning euronõuete 
rakendumisega reoveekäitluse 
vallas. Kuna uurimistööde tee
mad olid tihedalt seotud konk
reetsete keskkonnaalastele 
probleemidele lahenduste leid
misega, tekkis kaitsmisel elav

diskussioon. Magistrandid 
suutsid asjatundlikult kerkinud 
küsimustele vastata ning selgi
tada probleemide tagamaid ka 
nende rakenduslikus perspek
tiivis.

Praktilisus ennekõike

Heitmete tehnoloogia magistri
tööde teaduslik juhendaja oli 
TÜ kolloid-ja keskkonnakeemia 
professor Toomas Tenno. Sa
masuunalise uurimistöö ja ma
gistrantide juhendamisele on 
kaasa aidanud kõik kolloid- ja 
keskkonnakeemia õppetooli 
õppejõud ja teadurid. Selliste 
praktilise suunitlusega kesk- 
konnatehnoloogiliste tööde pu
hul on oluline olnud ka koostöö 
Eesti Põllumajandusülikooli, 
Lõuna-Eesti keskkonnauurin
gute labori, tervisekaitseins
pektsiooni kesklaboriga jt.

Keskkonnatehnoloogia ma
gistriõpe on kindlasti heaks 
kooliks teadusliku uurimistöö 
kogemuste omandamisel, et 
seejärel doktoriõppes põhjali
kumat teadustööd jätkata. 
Keskkonnatehnoloogia vald
konnas jääb aga kindlasti uuris- 
mitöö peamiseks suunaks prak
tiliste probleemide käsitlemine, 
et luua baasuuringutega alus 
keskkonnatehnoloogiate la
hendite väljatöötamisele.
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Bakalaureusetööde 
näitused maalierialal

• «

Suvi TU raamatukogus

Eesti ja Hispaania tudengid viis kümneks vahvaks päevaks kokku AEGEE  -  Euroopa 
Tudengite Keskliit. e r a k o g u

Hispaania ja Eesti 
Euroopat tekitamas

U U D I S E D

Rektorid allkirjas
tasid kvaliteedi- 
kokkuleppe
11. juunil allkirjastasid avalike 
ülikoolide rektorid Türil kokku
leppe, millega ühtlustatakse 
ülikoolide õppekavade, akadee- 
müiste kraadide ja akadeemüis- 
te ametikohtade nõuded.

Rektorite nõukogu algatas
2002. aasta novembris vastava 
kokkuleppe väljatöötamise pro
jekti. Töörühmi juhtisid TTÜ 
õppeosakonna juhtaja Maiki 
Udam ja õppeprorektor prof 
Jakob Kübarsepp, EPMÜ õppe
prorektor prof Hardi Tullus ja 
TÜ psühholoogia osakonna ju
hataja prof Jüri Allik.

Kokkuleppe sõlmimine on 
üks osa rektorite nõukogude, 
haridus- ja teadusministeeriu- 
mi ning Eesti Üliõpilaskondade 
Liidu ühisest arendusprojektist 
“Eesti kõrghariduse kvaliteedi
kindlustus” .

Avalike ülikoolide rektorid 
kutsuvad ka teisi ülikoole kok
kuleppega ühinema.

TÜ vilistlane 
kaitses doktoritöö 
Šveitsis Baselis
Gunnar Karelson kaitses dokto
riväitekirja Šveitsis Baseli Üli
koolis. Väitekirja teemaks oli 
“Roti aju ainevahetuse uurimi
ne in vivo tuumamagnetreso- 
nantsi ja in vivo mikrodialüüsi 
abil” . Üks uurimistöö põhiees
märke oli aru saada närvihai
guste olemusest ning soovitada 
ravisuundi.

Karelsonile anti biofüüsika 
eriala doktorikraad. Töö juhen
daja oli Baseli Ülikooli biokesku
se juhataja prof Joachim Seelig.

Gunnar Karelson lõpetas TÜ 
keemia eriala bakalaureuse
kraadiga 1996 ning jätkas 
õpinguid Baseli Ülikoolis. Prae
gu on ta Baseli Ülikooli biokes
kuses järeldoktor.

Väino Sammelselg 
valiti professoriks
TÜ nõukogu valis anorgaanilise 
keemia professoriks TÜ Füüsika 
Instituudi vanemteaduri Väino 
Sammelselja (sünd 1949).

Sammelselg lõpetas 1973 TÜ 
füüsikaosakonna, füüsika-ma- 
temaatika kandidaat 1989.

Töötanud TÜ FIs 1975. aas
tast, täiendanud end Helsingi 
Ülikooli, Äbo Akadeemia, Hel
singi Tehnikaülikooli keemia-ja 
Lundi Ülikooli ning Turu Ülikoo
li füüsikalaborites.

Uurimistöö seotud peamiselt 
kilestruktuuride tehnoloogia, 
kilede, pindade ja pinnaprot- 
sesside materjaliteadusliku ja 
tehnoloogilise karakteriseeri
misega elektron-ja teravikmik- 
roskoopia ning röntgenmikro- 
analüüsi ja fotoelektron- 
spektroskoopia/-mikroskoopia 
abil. Eesti teadus- ja tehnika- 
preemia laureaat 1982.

Väino Sammelselg on Euroo
pa Mikrosondanalüüsi Seltsi, 
Eesti Füüsika Seltsi ja Eesti Kris- 
tallograafia Ühingu liige.

Väino Sammelselg.

M a ri-L iis  A asam ets
AEGEE-Tartu 
avalikkussuhete juht

T u d e n g io rg a n is a ts io o n i  
AEGEE-Tartu kultuurivahe- 
tusprogrammis veetsid Tar
tus 10 unustamatut päeva
21 tudengit Hispaaniast.

Mõni aeg tagasi sai teoks ka
hepoolse projekti “Spain and 
Estonia: Forming Europe 
Together“ Eesti osa, mille teema 
oli rassismi- ja ksenofoobia- 
vastane võitlus.

Koos AEGEE-Tartu grupiga 
teadvustasime tolerantsusega 
seotud probleeme ning nende 
erinevat sisu kultuuriti. Tartu 
Ülikooli esindajad pidasid meile 
inimõiguste teemal loengu. Ela
vad arutelud vahvas rahvusva
helises seltskonnas learning by 
doing-meetodil viisid ka võima
like lahendusteni.

Kuidas kuumad 
hispaanlased Tartut kütsid

Eesti kultuuri tutvustamisel 
said kõik tunda eesti kodude 
hõngu, kuna ööbiti AEGEE-Tar- 
tu liikmete juures.

Et vahetuse algus sattus pa
rasjagu lihavõtete ajale, ei saa
nud me üle ega ümber munade 
värvimisest, mis on hispaanlas
tele sootuks tundmatu. Kõik al
gas 80 muna ja sibulakoortega -  
piiritu lustakusega leidsid tee 
riidetüki vahele ka kartulikrõp
sud ja muu kujuteldamatu 
kraam. Lõbusad munamängud 
hävitasid üürikese ilu aga liigagi 
kiiresti.

Samal õhtul peeti ka nn

Euroopa õhtu, mis on kõigis 
Euroopa paigus toimuvate 
AEGEE ürituste lahutamatu 
osa, kujutades endast kultuuri 
eripärade demonstreerimise 
pidu. Siinkirjutaja mälestustes 
sellest õhtust põimuvad eksoo
tilised söögid-joogid, kaera-jaa- 
ni vihtuvad hispaanlased, Las 
Ketchupi tantsusammud sobi- 
tatult meie rahvamuusikaga 
ning ülev meeleolu varajaste 
hommikutundideni. Ka
Atlantise juhtkond pidi tõdema, 
et hispaania veri oskab muidu 
tagasihoidlike eestlastega täi
detud ööklubi vägagi kuumaks 
kütta.

Püssirohukeldri karaoke- 
võistlusel napsasime hulgaliselt 
auhinnajooke, kuid ma kahtlus
tan, et pigem oli selle põhjuseks 
meie sõprade eksootilisus, mit
te hämmastav osavus suvaliste 
eesti süldilaulude esitamisel.

Imetabane põhjamaa

Hispaanlaste kinda-salli-mütsi- 
varud, mis aprilli lõpus juba sel
gelt liiast olid, andsid selge püdi 
nende reisieelsest kujutlusest 
Eesti kohta. Kuigi tulles tõid nad 
kaasa tõeliselt sooja päikese, 
võis näiteks maalilises Taevas
kojas lumesõjaks siiski piisavalt 
lund leida. Piknikupäev ja mat- 
karajad võimaldasid ka Eesti 
kauni loodusega tutvust teha.

Väljasõitu Peipsi-äärsesse ja- 
himajja seostasid hispaanlased 
täie enesestmõistetavusega 
matkaga mägedesse! Kuid mä
gede asemel pakutud soolaoad, 
kuivatatud kala ning saun osu
tusid üllatuslikult menukaks,

A EG EE -  E U R O O P A
T U D E N G I T E
K E S K L I I T

Ühendab aktiivseid kultuuri- 
ja reisihuvilisi tudengeid 
250 linnas kogu Euroopas. 

Pakub võimaluse osaleda 
kultuurivahetustes, kooli
tustel, seminaridel suveüli- 
koolides ning eri töögruppi
des alates rahvusvahelisest 
poliitikast avalike suhete ja 
infotehnoloogiani.

Info: www.ut.ee/aegee ja 
www.aegee.org

olgugi et viimast kuumavereli
sed küll kirusid, aga välja ka ei 
läinud. Lubasid sügisel Hispaa
nias millegi sama eve/iga vasta
ta.

Kui erinevad 
me siis oleme?

Tolerantsusega grupi sees küll 
probleeme ei tekkinud. Pealegi 
on kodumajutuses midagi maa
gilist: saabub ju võõras ja ette
arvamatu inimene, lahkub aga 
sõber, kes on sindki alati nõus 
aitama, kui peavarjuta tema ko
dukanti satud.

Kui välja arvata lõunamaalas
tele igiomane komme hilineda, 
vajadus pärastlõunase siesta jä
rele ning foobia kartulite suh
tes, võib öelda, et pole me nii 
erinevad ühti.

Kultuurivahetuste kaudu 
suurendame üksteisemõistmist 
veelgi ning kujundatava Euroo
pa pilt saab nõnda vähem vas
tuolulisem ja seega paremat 
koostööd ning rahu tõotavam.

Jaan  E lken
TÜ maalikunsti prof

Tartu Kunstimuuseumis ja 
Kunstimajas on tänavu TÜ 
maali eriala kuue lõpetaja 
diplomitööde näitused.

Kunstimuuseumi kesksemal 
ekspositsioonipinnal on Sami 
Kalevi Makkoneni (Soome) 
kolm klassikalise hüperrealismi 
kaanonite järgi maalitud lõuen
dit (juh J. Elken).

Selle aasta Lembit Rändi sti
pendiumi laureaat Merike Ora
va “Peegelvormid” (juh L. Sil- 
lak) kujutavad endast pastoos- 
ses, virtuoosses maalimaneeris 
korralikus pintslitehnikas kol
me ülisuure suurendusega 
Nõukogude-aegset nääriehet.

Liina Laaseri maalisari “Mina, 
tema, meie“ (juh J. Elken) esin
daks otsekui pseudofeministlik- 
ku vaatepunkti. Autor on 20- 
osalises veidi popilikult ja “iga-

M arika  L iivam ägi
TÜ Raamatukogu referent

Sügiseks saab raamatuko
gu kaasaegsemaks, lihtsa
maks ja mugavamaks.

TÜ Raamatukogu avab oma 
uksed 1. septembril tublisti 
uuenenuna.

Kataloogisaali korrusele li
sandub 45 uut arvutitöökohta. 
Üheaegselt saab kasutada nii 
raamatuid, andmebaase, elekt
roonilisi ajakirju (raamatuko
gus olevast 7200st ajakirjast on 
6500 elektroonilised) kui ka 
muid materjale ning töödelda 
teksti. Lõpuks on võimalik lasta 
töö ka välja trükkida ja köita.

Kolmandast korrusest kuju
neb süvenemist võimaldav töö
keskkond.

Õppe- ja teaduskirjanduse 
saalide asemel moodustatakse 
kolm valdkonnasaali: loodus
teaduste, sotsiaalteaduste ja 
humanitaarteaduste saal. Igas

V arje  S ootak

Keemiahoone Jakobi tänava 
poolse külje neljanda korru
se töötajad on läbi akna juba 
tükk aega kalakajaka pere
elu jälgida saanud.

Ühe korstnajala taga hakkas 
kajakaema hauduma 10. mai 
paiku ja munadest koorus välja 
kaks poega (7. ja 9. juunil).

Vahtrapuu otsas elavad vare
sed annavad aeg-ajalt kajakaile 
teada, et nemad on peahoone 
ümbruses peremehed.

Laboris pidevalt töötav Aare 
Selberg oli kaks korda näinud, 
kuidas hallvares (algul üks ja

vait” maalitud portreesarjas 
uurinud enda ja abikaasa emot
sionaalseid rütme, dialoogi või
malikkust.

Tartu Kunstimajas esineb 
veenva, naturalistliku materja- 
litunnetusega maalitud komp
lektiga Jane Remm (juh A. 
Parmasto). Angela Orro “Ajavii- 
temasin” (juh A. Parmasto) ku
jutab endast maalilise hüper
realismi võtmes tehtud neljast 
maalist koosnevat piltjutustust 
“Zhaporozhetsist” .

Hea koloristivaistuga Ode 
Taul (juh J. Elken) on maalinud 
oma isast-emast lähtuva kahel 
hiigelformaadis lõuendil koos
neva paarisportree.

TÜ maalieriala lõputööde 
näitust kunstimuuseumis saab 
vaadata veel 14. juunil.

Maalieriala ja Tartu Kõrgema 
Kunstikooli diplomitööde ühis
näitus kunstimuuseumis on 25. 
juunist 6. juulini.

valdkonnasaalis on kompakt
selt koos ja lihtsalt kättesaada
vad vastavate erialade õppe- ja 
teaduskirjandus ning ajakirjad. 
Tunduvalt suurenevad avako
gud.

Õppekirjanduse kogu baasil 
moodustatakse kataloogisaali 
kõrvale pikalaenuavakogu (lae
nutähtaeg 60 päeva), kus paik
nevaid raamatuid ei pea luge
jad enam tellima ega ootama.

Ajalehed paigutatakse kata
loogisaali, kus lisaks jooksva nä
dala lehtedele saab kasutada ka 
Eesti ajalehtede arhiivi.

Raamatukogu palub vaban
dust võimalike ebamugavuste 
pärast.

Nende ümberkorralduste 
tõttu suletakse raamatukogu
29. juunil. Kuni 16. juulini ja 
uuesti alates 18. augustist on 
avatud humanitaarraamatuko
gu (Jakobi 1).

Info: w w w .utlib.ee, tel 375 
702.

ANDRES TENNUS

teinekord kaks varest) haudu
vat kajakat kiusas. “Hauduv ka
jakas tegi valju kisa, kuid pesalt 
ei lahkunud. Niipea, kui vare
sed nägid lähenemas teist kaja
kat, lendasid nad minema.” Sa
mas laboris töötav Malle Viik 
jälgib kosuvaid kajakapoegi bi
nokliga: “Nad kasvavad päris 
kiiresti ja mõlemad pojad liigu
vad osavalt katusel.”

“Tore on jälgida, kuidas nii 
ema- kui ka isalind poegadele 
süüa toob. Üks kajakatest viibib 
alati pesas, sel ajal kui teine käib 
toitu toomas. Poegi toidavad 
nad kaladega,” rääkis Malle 
Viik.

Kajakad ehitasid pesa 
rektoraadi katusele

http://www.ut.ee/aegee
http://www.aegee.org
http://www.utlib.ee
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Konverents 
sotsialismiajast
13 ja 14. juunil peetakse ERMI 
näitustemajas rahvusvahelist 
kultuuriuurimise konverentsi 
“Tööelu ja etuiim sotsialismi ajal 
ja järel” .

Konverentsil käsitletakse töö
elu ideoloogilisi, sotsiaalseid ja 
kultuurilisi aspekte sotsialismis 
ning nende mõju tänapäeva 
kultuuris.

Ajaloo osakonna etnoloogia 
lektori Ene KÕresaare sõnul 
keskenduvad ettekanded avali
ku ja privaatse suhetele sotsia
lismiaegses tööelus. Vastupidi
selt kommunismi tervikliku ini
mese ideaalile süvenes nn 
reaalse sotsialismi ajal eralda
tus nähtava “ametliku” ning 
mitteametliku tööelu ja privaat
se elu vahel.

Vastukaaluks püüdele iga ük
siku indiviidi elu ja eluviisi kont* 
rollida arenesid sotsialismiaja 
olulisima argistrateegiana välja 
nn “vastuilmad” ehk nišid, 
mida iseloomustas tagasitõm
bumine privaatsesse sfääri.

Konverentsil analüüsitakse 
ametliku tööideoloogia ja argi- 
praktikate suhteid, töö osa tol
laste pereväärtuste muutumi
sel, formaalsed ja mitteformaal
sed töösuhted. Meenutatakse 
oma sotsialismi tingimustes 
möödunud tööelu ning hinna
takse elukvaliteeti sotsialismi 
ajal ja täna tagasivaatavalt ning 
millist rolli mängivad sotsialis
mi/nõukogude ajal kujunenud 
väärtused tänapäeva maailmas 
orienteerumises.

Ettekannetega esinevad 
etnoloogid Bulgaariast, Poolast, 
Lätist, Venemaalt, Serbiast, Slo
vakkiast, Saksamaalt ja Eestist.

Euroopaliku mõtteviisi vundament
Klassikaline kultuur, keeled ja kirjandus Eestis ning ühinevas Euroopas

Tartu ööraamatukogu 
projekt oli edukas
Kadri M apritson
TÜ Üliõpilasesinduse 
teabetoimkonna esimees

5. mail oli TÜ Raamatukogu 
avatud 24 tundi, millega tä
histati ühtlasi selle eksami
sessiooni ööraamatukogu 
projekti lõppu.

Täpselt keskööl etendus raa
matukogus Mart Kivastiku näi
dend “Raamatukogu fantoom”, 
mis räägib kolmest noorest, kes 
on terveks ööks raamatukokku 
jäänud.

Pärast seda kutsuti kõik öised 
õppurid virgutusvõimlemisele, 
et pingelisest tööst natuke pu
hata.

Öistel lisatundidel aitasid 
Tartu Ülikooli Raamatukogus 
korda hoida üliõpilasesinduse

liikmed.
Üliõpilasesinduse esimehe 

Lauri Paeveeri sõnul on projekt 
veel nii uus, et ei leitud piisavalt 
ressursse raamatukogu palga
listele töötajatele lisatasu maks
miseks.

“Siiamaani on ööraamatuko
gu projekt sujunud edukalt, 
sest huvilisi on palju,” ütles 
Lauri Paeveer.

Kindlasti kavatsetakse raa
matukoguga koostööd jätkata 
ka edaspidi ning teha kõik, et 
üliõpilasesindusest tudengitele 
võimalikult palju abi oleks, lisas 
ta.

Juba talvisel eksamisessioonil 
oli raamatukogu lahti viiel päe
val viis tundi kauem.

Algatus “Ära maga, tule õpi!” 
tuli TÜ Üliõpilasesinduselt.

Mart Kull,

Otorinolarüngo- 
loogia professoriks 
valiti Mart Kull
TÜ nõukogu valis otorinolarün- 
goloogia professoriks kolman
dat korda kõrvakliiniku juhata
ja prof Mart Kulli (sünd 1956) .

Mart Kull on lõpetanud TÜ 
arstiteaduskonna 1981, medit- 
siinikandidaadi kraadi tsütoloo- 
gia ja otorinolarüngoloogia eri
aladel kaitses 1987.

Ta töötab TÜ otorinolarüngo
loogia ja oftalmoloogia kateed
ris 1981., professori ja kõrva
kliiniku juhatajana 1992. aas
tast.

Peamised uurimisvaldkon
nad: norskamise ja uneaegse 
lämbumistõve mehhanismid 
ning diagnostika ja ravi meeto
did, kroonilise tonsilliidi tekke
mehhanismid, patogenees ja 
diagnostika meetodid, endo- 
skoopiline laserkirurgia, trah- 
hea, bronhide ja söögitoru ste- 
nooside endoproteseerimine, 
kopsude kunstliku jugaventilat- 
siooni meetodid jm.

Mart Kull on mitmesuguste 
originaalsete meditsiiniliste 
instrumentide ja ravimeetodite 
autor. Tunnustatud teadlane 
prof Kull on ka silmapaistev te- 
gevarst, olles mitme spordiliidu 
arst-konsultant.

Vaade Delfi teatrile ja Apolloni templile, kus asus maa keskpaika tähistav “naba” -  omphalos. 
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Klassikaline filoloogia pole 
mitte väikese rühma inimeste 
ekstravagantne harrastus, 
vaid kõige laiemas mõttes 
euroopaliku mõtteviisi alus.

Anne Lill
TÜ klassikalise filoloogia 
prof

Euroopa Liidu liikmesmaa
de ja järgmisel aastal liituva
te riikide esindajad võtsid 
konverentsil Kreekas vastu 
memorandumi, milles rõhu
tatakse klassikalise kultuuri 
ja keelte osa Euroopa identi
teedi kujundamisel.

Humanitaarhariduse aren
gust on mõtet rääkida eriti 
nüüd, kui Eesti on astumas 
Euroopa Liitu. On mõningaid 
selgeid märke, mis eristavad 
euroopalikku humaniorät meie 
praegusest olukorrast, ning 
seda nii ülikoolihariduse kui ka 
gümnaasiumihariduse mõttes.

Traditsiooniline Euroopa hu
manitaarharidus paistab silma 
oma klassikalise aluse poolest. 
Ja kui kuskilt otsida ühtseid 
euroopalikke juuri, siis just sel
lest, klassikalisest lähtekohast. 
On ju ladina keelgi kaasaegsete 
keelte aima mater, umbes sa- 
mas seisundis, nagu ladina kee
lele oli kunagi kreeka keel.

Humanitaaria enne ja nüüd

Arengud meie ühiskonnas vii- 
tavad sellele, et humanitaaria 
kui mitmeid eri teadusi hõlmav 
mõiste vajab uut mõtestamist.

Tegelikult tundub mulle, et 
terviklik arusaam sellest on jät
kuvalt üpris kasin. Seda näitab 
kasvõi asjaolu, et meie haridus
ministeeriumi Õppekavadega 
tegelevas osakonnas ei leidu- 
nudki inimest, kes humanitaa
ria kõigi harudega tegeleks ja 
neid koordineeriks.

Kuigi mulle ei meeldi sugugi 
viidata õnnetule sovetiaja pä
randile (mida siiani liiga sageli 
ja tihti üldse mitte asjakohaselt 
tehakse), tuleb siin siiski selles
se aega tagasi vaadata.

Nõukogude ajal oli humani- 
taar vaat et sõimusõna. Haridu
se puhul polnud sellest kom
beks rääkida. Tegeldi eraldi 
ainetega nagu emakeel, ajalu
gu, kirjandus, filosoofia (ideolo- 
giseeritud kujul), keeleõpetus. 
Mis kindlasti paremal juhul ta
gaplaanile ja halvemal juhul 
üldse välja jäi, olid Lääne- 
Euroopaga seotud kultuuri ja 
keele valdkonnad. Filoloogia 
taandus enamuses keeleõpetu
sele, romaani ja klassikaliste 
keelte osa tegelikult puudus.

Mõni aeg tagasi tundus, et 
filoloogia mõistet peeti vana
moodsaks ja eelistati rääkida

keeleteadusest (lingvistikast) ja 
kirjandusteadusest eraldi. 
Nüüd paistab, et hakatakse 
uuesti nägema tervikliku, integ
reeritud kontseptsiooni eeli
seid.

Filoloogia ongi tervikmõiste, 
mis hõlmab nii keelelis-kirjan- 
duslikku kui ka kultuurilist osa. 
Ja siin me peaksime ära unusta
ma kitsama filoloogia mõiste 19. 
sajandist, kus see tähistas põhi
liselt tekstide keelelisele küljele 
orienteeritud tegevust. Laie
mas mõttes on filoloogia huma
nitaarse maailmapildi osa.

Klassikauuringute keskus

See temaatika oli päevakorral 
Ateenas ja Delfis toimunud 
konverentsil, mille teemaks oli 
klassikaliste keelte ja kultuuri 
uurimine ja õpetamine Euroo
pa Liidus. Konverentsist võtsid 
osa liikmesmaad ja järgmisel 
aastal liituvate riikide esinda
jad. Selle tulemuseks oli memo

randumi koostamine, milles rõ
hutatakse klassikalise kultuuri 
ja keelte osa Euroopa identitee
di kujundamisel.

Praktiliseks väljundiks on 
klassikauuringute keskuse loo
mine ( Centre of Classical 
Studies). Selle eesmärk on 
koordineerida klassikavaldkon- 
naga tegelemist, parandada si
det eri taseme hariduse vahel 
(gümnaasium ja ülikool), aren
dada täiendusõpet ja luua nö 
Euroopa miinimum (core 
curriculum) ja ühine andme
baas klassikaliste keelte ja kul
tuuri õpetamisel, kusjuures eri 
maad kujundavad oma arengu
strateegia.

Võneldes meie olukorda teis* 
te maadega, oleme, eriti güm
naasiumihariduse osas üsna 
kurvas seisus. Praegu ei õpeta
ta näiteks kreeka keelt üheski 
keskkoolis. Siin on lätlased ja 
leedulased meist ees. Eestis 
puudub regulaarne klassikalis

te keelte õpetamise süsteem.
Mis meil vajaka jääb, pole mit

te niivõrd üksikute faktide 
teadmine vöi nende õpetamine. 
Eks ju ajaloos, kirjanduses ja 
mujalgi puudutata antiikajaga 
seotut. Puudu jääb terviku, 
mõtteviisi mõistmisest, selle 
pinnase käsitamisest, millest on 
välja kasvanud põhiline osa 
praegusest Euroopa kirjandu
sest, kunstist, teatrist ja isegi 
poliitikast (meenutame vaid 
demokraatia lähtekohti).

Klassikaline filoloogia pole 
mitte väikese rühma inimeste 
ekstravagantne harrastus, vaid 
kõige laiemas mõttes euroopali
ku mõtteviisi alus.

Kreeka mõjust

Kreeka ja eriti Delfi on sellise 
Euroopa kultuuri ühendava 
ürituse läbiviimiseks ideaalne 
paik. Antiikaja mõttes asus seal 
maailma keskpunkt. See tähen
das muidugi tolle aja inimeste 
mõtte- ja silmaringi ulatust, 
kuid oma mõju poolest Kreekale 
ja Kreeka mõju poolest Euroo
pale võime ka praegu seda koh
ta omphaloš1 ega (ehk nabaga) 
tähistada.

Apolloni oraakel Delfis suu
nas antiikaja poliitikat, majan
duselu ja inimeste isiklikke ette
võtmisi. Seega pole Euroopa 
keskuse Delfisse paigutamine

ANNE LILL

juhuslik, vaid sügavalt süm
boolne asi. Seda eriti praegust 
rahvusvahelist olukorda silmas 
pidades, kui poliitikas on vastu
olud tegutsemis- ja mõtteviiside 
vahel küllalt silmatorkavaks 
muutunud. Islamimaailm ja 
Ameerika Ühendriigid maail
mas korraloojana on kujunda
nud ka Euroopas oma poolt- ja 
vastuleerid. Niisiis võiks just 
praegu muutuda tähtsamaks 
ühtse euroopaliku kultuuripä
randi tunnetamine ja tundma
õppimine.

Julgen väita, et mõistmata 
klassikalist kultuuri, jääb aru
saamatuks nii Euroopa areng 
kui ka tänapäev. Suures osas 
jääb mõistmatuks ka näiteks 
kristluse teke ja selle mõju. Sel
lest lähtuvalt näeksin ka reli
giooniõpetust ühises 
humanitaar- ja kultuurilugu kä
sitlevas raamistikus.

Tahaksin loota, et ülikooli uus 
õppesüsteem, mille aluseks on 
avar valdkondlik baas, mõjutab 
arusaamist humanitaariast ka 
laiemalt kui ainult akadeemili
ses plaanis.

Klassikalisel kultuuril, mis ku
ju nes Kreekas ja Roomas, on 
selles kindel koht. Ilma selle ter
vikuta, ilma klassikalist kultuu
ri, keeli ja kirjandust tundmata 
tuleb karta, jäämegi Euroopas 
vaimsesse vaesterajooni.

Linn taotleb AHHAAle euroraha
V arje  S ootak

Tartu linna volikogu andis 
loa linna osalemiseks AH- 
HAA-keskuse projektikon- 
kursil.

Tartu taotleb Euroopa Liidu 
struktuurfondide ettevalmis- 
tusfondist raha AHHAA tehnili
seks projekteerimiseks. Väike- 
Turu tänava äärsele kinnistule 
planeeritud AHHAA-keskuse 
projekteerimise eelarve on 2,9 
miljonit krooni, millest Tartu 
linna omafinantseering peab 
olema 1,3 miljonit.

TÜ nõukogu otsustas 30. ap
rillil asutada seni teadus- ja 
arendusosakonda kuuluva AH
HAA teadus- ja huvikeskuse 
asemel Sihtasutuse Teaduskes
kus AHHAA. Koos TÜga on asu
tajaliikmed ka Eesti Vabariik ha- 
ridus- ja teadusministeeriumi 
kaudu ning Tartu linn.

AHHAA interaktiivseid näitusi külastas ka president 
Lennart Meri. u t  a r h iiv

SA Teaduskeskus AHHAA on 
interaktiivne pidevalt tegutsev 
teadust ja tehnoloogiat tutvus
tav õppe-ja huvikeskus.

AHHAA projektijuhi Tiiu Silla 
sõnul loodi keskus 1997. aastal.

“Igal aastal on korraldatud suur 
interaktiivne näitus. Neid on 
kokku külastanud üle veerand 
miljoni inimese.” 2001. aastal 
tunnistati AHHAA Lõuna-Eesti 
parimaks turismiobjektiks.
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4570

Ülo Hussar,
emeriitprofessor - 13. juuni 

60

Helle Jaaniste,
metoodik -16 . juuni

55

Sirje Õunmaa,
sekretär -  16. juuni

50

Evi Saluveer,
lektor, lektoraadi juhataja - 13. 
juuni

Jaan Ereline,
lektor -14 . juuni 
Jaan Aruväli, 
vaneminsener -1 5 . juuni 
Urmas Heiter, 
juhataja -  18. juuni

35

Alo Mait,
assistent -13 . juuni 
Mari Tobias,
erakorraline teadur -  16. juuni 
Kersti Pedak, 
assistent -1 8 . juuni

30

Margit Timakov,
vanemmetoodik -14 . juuni

KAITSMISED
16. juunil kaitsevad semiootika 
osakonnas (Tiigi 78-127) magist
ritöid:
kl 9 Kadri Tüür "Eesti looduskir- 
jandus: määratlus ja klassifikat
sioonid” . Juhendajad: dots K. 
Kull PhD, prof P. Torop PhD. 
Oponendid: lektor Ene-Reet 
Soovik MA, lektor Tiiu Speek 
(Eesti Humanitaarinstituut) MA; 
kl 10.30 Ester VQsu “Ooper 
teatripärase multimediaalse näh
tusena: lavastajamaailmad 2002 
aasta ooperilavastustes". Juhen
daja: prof R Torop PhD. Opo
nendid: prof Luule Epner, fil- 
knd, Kaire Maimets MA.

17. juunil kaitsevad Euroopa 
Kolled - is (Lossi 3-306) magistri
töid:
kl 9.15 Hannes Ulmas “Abiprog
rammide hindamine SAPARD 
programmi näitel Eestis” . Juhen
dajad: Kadri Reinthal MSc, Rene 
Tõnnisson MA. Oponent: Katrin 
Olenko MA;
kl 10 Merle Pihlak “Euroopa Lii
du hariduspoliitika kõrgharidus- 
programmi ERASMUS näitel 
aastatel 1998-2002 Eestis” . Ju
hendajad: Raul Eamets PhD, 
Aino Kiis MA. Oponent: Tiia 
Vihand MEd;
kl 10.45 Anneli Viimsalu “Euroo
pa Liidus tunnustatud sisekont
rolli süsteemi arendamine Eesti 
Maavalitsustes". Juhendaja: Si
naida Kalnin, knd (maj). Opo
nent: Katrin Olenko MA. 
kl 11.30 Ave Liitmäe “Töötajate 
õigus informeerimisele ja konsul
teerimisele üleühenduselistes et
tevõtetes ja kontsernides direktii
vi 94/45/EÜ valguses”. Juhenda
ja: Merle Muda dr iur. Oponent: 
Juhani Kortteinen; 
kl 12.15 Eve Päärendson “Väi
keriikide tööandjate organisat
sioonide võimalused huvide esin
damiseks Euroopa Liidus” . Ju
hendajad: Raul Eamets PhD, 
Keit Kasemets MA, Oponent: Lii
na Kulu MA;
kl 13.45 Triin Roosalu “Paindli
kud töö organiseerimise vormid 
ja nende rakendamine Eestis 
Euroopa Liidu kogemuse valgu
ses. Juhendaja: Raul Eamets 
PhD. Oponent: Kulno Türk, knd 
(maj);
kl 14.30 Helena Bonde “Ungari 
rahvuskaaslaste poliitika Euroo
pa Liidu idalaienemise taustal” . 
Juhendaja: Eiki Berg PhD. Opo
nent: Piret Ehin PhD. 
kl 15.15 Lukiina Vismann “Kohtu
te sõltumatus Euroopa Liiduga 
ühinemise protsessis". Juhenda
ja: Kristi Land dr iur. Oponent: 
Jüri Põld knd (õigusteadus).

18. juunil kaitsevad matemaati- 
ka-in form aatikateaduskonnas 
(Liivi 2-405) magistritöid:
kl 9 Ülle Kirsimägi “Neerusiirda
mine Eestis. Elulemusanalüüs." 
Juhendajad: dots Krista Fischer, 
lektor Ene Käärik. Oponent: 
emeriitprof Ene-Margit Tiit; 
kl 10.15 Katrin Lokk “Kahe bar
jääriga riskiprotsessid". Juhen
daja prof Kalev Pärna. Oponent: 
prof Tõnu Kollo;
kl 11.30 Kertu Fedotov “Pensio
nikindlustuse mudelid Eesti and
metel” . Juhendaja: prof Tõnu 
Kollo. Oponent: teadur Hele-Liis 
Viirsalu.

18. juunil kaitsevad majandus
teaduskonnas (Narva mnt 4- 
A216) magistritöid: 
kl 10 Kadri Lossman “ Inimkapi
tali välismõjud ja palkade regio
naalsed erinevused Eestis” . Ju
hendajad: prof T. Paas, teadur 
A. Võrk. Oponendid: M. Hinno- 
saar, dots K. Philips; 
kl 11 Eve Tõnisson “Gravitatsioo- 
nimudelite kasutamine otseste 
välisinvesteeringute geograafilise 
struktuuri modelleerimisel Lääne

mere regiooni näitel". Juhenda
ja: prof T. Paas. Oponendid: M. 
Lambing, prof U. Varblane; 
kl 12 Lenno Uusküla “Vigastus- 
surmade ennetamise tulemuslik
kuse analüüs". Juhendajad: 
dots H. Kaldaru, T. Kaasik. Opo
nendid: prof K. Kerem, teadur 
A. Võrk.

18. juunil kl 10.15 kaitsevad geo
loogia instituudis (Vanemuise 46- 
129) magistritöid:
Tiiu Elbra “Palaeomagnetic 
study of secondary dolomites in 
Lower Cambrian and Lower 
Ordovician rocks in NE Estonia” . 
Juhendaja: PhD Jüri Plado. 
Oponent: MSc Tarmo All;
Reedik Kuldkepp "Petrology 
and Geochemistry of Estonian 
Granulites and Associated 
Rocks". Juhendaja: PhD Alvar 
Soesoo. Oponent: MSc Juho 
Kirs;
Maile Polikarpus “Erijuhtivuse 
karotaazi kasutamine puurkaevu 
seisundi hindamiseks Variku 
vaatluskaevu näitel” . Juhenda
jad: PhD Argo Jõeleht, MSc 
Andres Marandi. Oponent: PhD 
Enn Karro.

19. juunil kaitsevad matemaati-
ka-in form aatikateaduskonnas
(Liivi 2-403) magistritöid:
kl 9 Kersti Kivisoo “Simonsi võr-
ratuse üldistus”. Juhendaja: prof
Eve Oja. Oponent: dots Leiki
Loone;
kl 10.15 Jevgeni Lushin “Maat
riksite jadaga määratud sum- 
meerimismenetlused". Juhenda
ja: prof Toivo Leiger. Oponent: 
dots Leiki Loone; 
kl 11.30 Boriss Vlassov “Telg
sümmeetrilise plaadi paine” . Ju
hendaja: prof Jaan Lellep. Opo
nent: dots Jüri Majak.

19. juunil kl 12.15 kaitseb filosoo
fia osakonnas (Lossi 3-223) ma
gistriväitekirja Urmas Ivask 
“Mida representeerib füüsikaline 
teooria? Konstruktivistlik lähene
mine”. Juhendaja: prof Rein Vi
halemm.
Oponent: dr Piret Kuusk. Info: 
Ruth Jürjo, tel: 375 314.

19. juunil kaitsevad pedagoogi
ka osakonnas (Ülikooli 16-102) 
koolikorralduse magistritöid:
kl 14 Inna Toovis “Tasakaalus tu- 
lemuskaardi rakendamise või
malus üldhariduskoolis". Juhen
daja: Ene-Mall Vernik-Tuubel, 
Jüri Ginter. Oponent: Hasso 
Kukemelk;
kl 14.40 Margot Fjuk “Soolise 
võrdõiguslikkuse hetkeolukord 
Eesti hariduskeskkonnas” . Ju
hendaja: Hasso Kukemelk. Opo
nent: Jaan Mikk;
kl 16.20 Inna Dolgova “Kaks
keelse kompleksõppe realiseeri
mise võimalusi õppevahendis 
Mir, v kotorom mõ *ivjom( vene 
koolide esimestele klassidele)” . 
Juhendaja: Ludmilla Vedina. 
Oponent: Larissa Vassiltšenko; 
kl 15.20 pedagoogika magistri 
kraadi saamiseks Astra Tints 
“Väärtuskasvatus regilaulude 
kaudu-üks väärtuskasvatuse või
malusi” . Juhendaja: Inger Kraav. 
Oponent: Rain Mikser.

20, juunil kaitsevad molekulaar- 
ja rakubioloogia instituudis (Va
nemuise 46-107) doktoritöid:
kl 9 Viljar Jaks “p53 -  a switch 
in cellular circuit” (rakubioloogia 
eriala). Juhendaja: prof Toivo 
Maimets. Oponent: prof Horst- 
Werner Stuerzbecher (Universi- 
ty of Luebeck, Germany); 
kl 12 Jaana Männik “Characteri- 
zation and genetic studies of 
four ATP-binding cassette (ABC) 
transporters” (molekulaarbioloo
gia eriala). Juhendajad: prof 
Andres Metspalu; prof Rando 
Allikmets, (Columbia University, 
USA). Oponent: prof Thomas

Meitinger (Technische Universi- 
tät München, Germany).

25. juunil kl 16.15 kaitseb ajaloo 
osakonnas TÜ nõukogu saalis 
Jaak Valge doktoritööd “Lahtira- 
kendamine. Eesti Vabariigi ma
janduse stabiliseerimine 1918- 
1924” . Juhendaja: prof Jüri Ant. 
Oponendid: PhD Kalev Kukk, 
PhD Enn Tarvel.

26. juunil kl 14.15 toimub mate- 
maatika-informaatikateaduskon- 
nas (Liivi 2-403) puhta matemaa
tika instituudi doktorandi Vladi
mir Kutšmei doktoritöö “Affine 
completeness of some Ockham 
algebras" kaitsmine doctor 
philosophiae (matemaatika) 
kraadi saamiseks. Juhendaja: 
prof Kalle Kaarli. Oponendid: 
prof Miroslav Haviar Matej (Bei 
Ülikool), prof Peeter Normak 
(Tallinna Pedagoogika Ülikool).
26. juuni kaitsevad matemaatika- 
informaatikateaduskonnas (Liivi
2-405) magistritöid: 
kl 10 Vladimir Shor “ ID-kaardi 
JAAS sisselogimismoodul ja selle 
integreerimine J2EE turvaraa- 
mistikuga” . Juhendajad: teadur 
Meelis Roos (Cybernetica AS), 
lektor Jan Villemson. Oponent: 
tarkvarainsener Kristo Heero 
(Cybernetica AS); 
kl 11.15 Andrei Solntsev 
“Systems of equations and 
inequalities. Searching and 
analysis of existing algorithms” . 
Juhendajad: teadur Vahur Kot
kas (TTÜ Küberneetika Instituut) 
ja prof Mati Tombak. Oponent: 
prof Mare Koit;
kl 12.30 Aleksander Reitsakas 
“Analüüsivahend JJTree/
JavaCC ja selle rakendamine 
toimetiarenduses”. Juhendaja: 
prof Jüri Kiho. Oponent: dots 
Jaanus Pöial.

26. juunil kl 16.15 kaitseb ajaloo 
osakonnas (TÜ nõukogu saalis) 
Aldur Vunk doktoritööd “Ristisõ
jad ja palverännakud Eestis 12,-
16. sajandil. Uurimus nende ise
loomust ja alatüüpidest” . Juhen
daja: prof Tiit Rosenberg. Opo
nendid: Tiina Kala PhD, Juhan 
Kreem PhD.

27. juunil kaitsevad füüsika-kee- 
miateaduskonnas doktoritöid:

kl 15 Tarmo Tamm “Quantum 
Chemical Modelling of 
Polypyrrole” . Juhendajad: prof 
M. Karelson ja prof J.Tamm. 
Oponendid: prof H. Brodowsky 
(Kieli Ülikool), prof I. Koppel; 
kl 16 Erik Teinemaa “Environ- 
mental Fate of the Particulate 
Matter and Organic Pollutants 
from an Oil Shale Power Plant”. 
Juhendajad: prof T. Tenno, prof 
U. Kirso (KBFI). Oponent: prof 
R. Munter.

30 juunil kl 16 kaitseb psühho
loogia osakonnas (Tiigi 78-127) 
doktoriväitekirja Luule Mizera 
teemal “ Socialization in Estonian 
families: attitudes and behavior 
in comparative perspective” , 
(Sotsialisatsioon eesti peredes: 
hoiakud ja käitumine võrdlevas 
perspektiivis)". Juhendaja: Tiia 
Tulviste PhD. Oponent: Vibeke 
Grover Aukrust, PhD, Oslo Üli
kool.

LOENGUD
17.juunil toimuvad luridicumis 
(aud 216) järgmised venia le
gendi loengud:
kl 12.15 dr iur Irene Kull, tsiviil
õiguse õppetooli lektor “Õiguse 
üldpõhimõtetest tsiviilvaidluste la
hendamisel” ;
kl 13.15 dr iur Merle Muda, töö- 
ja sotsiaalhooldusöiguse õppe
tooli lektor “Töötajate kaasamine 
Euroopa Liidu ja Eesti õiguse 
kohaselt";
kl 14.15 dr iur Gaabriel Tavits 
töö- ja sotsiaalhooldusöiguse õp
petooli lektor “Sooline võrd
õiguslikkus ja selle õiguslik regu
latsioon Eestis ja Euroopa Lii
dus”.

SEMINARID
20.-22. juunil toimub TÜ konve
rentsikeskuses (Jakobi 2) Tarab 
Tulku PhD filosoofiaseminar 
“Vaibhaashika filosoofia -  meele- 
teadus” . Seminaril osaleb Taani 
psühhoterapeut Lene Hand- 
berg. Info ja registreerimine: 
www.ida.ee/etks.

26. juunil kl 10.15 peab Riia 23- 
218 külalisseminari Duke'i Üli
kooli professor Michael Pirrung 
teemal “Microarray-based Ge
netic Analysis”. Info: tel 375 066.

Tartu Ülikool võtab TÜ Õigusinstituudi raamatukokku tööle

klienditeenindaja,
kelle ülesanne on lugejate teenindamine, töö teavikutega ning 
kogu korrashoid. Töökoht asub Tallinnas ning vabaneb 18. 
augustil. Täpsem info: www.ut.ee/personal/pakk.html.

L Õ P U A K T U S E D

17. juunil kl 12 TÜ aulas usuteaduskond
17. juunil kl 14 TÜ aulas kehakultuuriteaduskond
17. juunil kl 16 TÜ aulas sotsiaalteaduskond
18. juunil kl 12 TÜ aulas õigusteaduskond
18. juunil kl 16 TÜ aulas bioloogia-geograafiateaduskond
19. juunil kl 12 TÜ aulas haridusteaduskond,

õpetajate seminar
19. juunil kl 14 TÜ aulas majandusteaduskond
19. juunil kl 17

Türi kolledži saalis Türi kolledž
20. juunil kl 11 TÜ aulas arstiteaduskond 
20. juunil kl 14 TÜ aulas matemaatika-

-informaatikateaduskond
20. juunil kl 16 TÜ aulas füüsika-keemiateaduskond
21. juunil kl 14

Pärnu Kontserdimajas Pärnu kolledž
21. juunil kl 12 Tallinnas 

Rahvusraamatukogu 
suures konverentsisaalis õigusinstituut

26. juunil kl 12 TÜ aulas filosoofiateaduskond
28. juunil kl 12

Narva kindluses Narva kolledž

SUVEÜLIKOOL 2003
Õpetamine kõrgkoolis (G. Benfield, Inglismaa, L.T. White, U.S.A., 
M. Karm, Eesti), 4.-8.08,2 600,-
Täiskasvanukoolituse korraldamine (M. Prits) 11 .-13,08,2100.- 
Psühholoogia rakendusvõimalusi organisatsioonis (M. Nõmm)
11.-15.08,1 750,-
Eestvedamine ja emotsionaalne intelligentsus (K. Türk, K. Saue)
11.-13.08,2150,-
Hindamine personali valikul (R. Valk) 11 .-15.08,1 900.- 
Personali juhtimine ja ametisuhtlemine (K. Türk, M. Suuroja) 6.- 
8.08,1 750.-
Projektide koostamine ja juhtim ine (M. Prits) 4.-7. ja 29.08, 2 
350,-
Kaasaegne presentatsioonitehnika ja ettekanne (R Kukk, T. Pe
tersell, L. Soobik), 11 .-15.08,1 990,- 
Inglise kõnekeel keskastmele (L. Soobik) 4.-8.08,1 990,- 
Inglise keele kuulamiskursus keskastmele (L. Soobik) 11 .-13.08, 
1 350,-
Praktiline vene kõnekeel keskastmele (Narvas, O. Burdakova, N. 
Burdakova, J. Nõmm, V. Semjonov) 30.07-8.08,3 000.- 
Meditsiinieetika ja avalikkus (A. Tikk, T. Talvik, L. Mehilane, T. 
Juhansoo, A. Nömper, K. Tael, R. Zupping, J. Sootak) 11 .-13.08, 
980.-
Saaremaa loodus- ja kultuurilugu läbi kivide (Saaremaal, S. 
Azarov, U.Saar, V. Saia, B. Pao, K. Markus või K. Tooming, H. 
Perens) 31.07-4.08, 2 190,-
Pere- ja suguvösaajalugu (T. Jaago, K. Jaago) 4.-7.08,1 080.- 
Portree (joonistamiskursus Hiiumaal, A. Parmasto) 4.-9.08, 1 
200,-

Loodusfotograafia (A. Ader, U.Tartes) 8.-10.08,1 250.- 
Arvutigraafika (K. Kink) 11 .-15.08,2 400.-

NB! Tartu Ülikooli õppejõudude osalemist kursusel “Õpetamine 
kõrgkoolis” finantseerib personaliosakond 50% ulatuses

Info ja registreerimine: tel: 07 376 213, fax: 07 375 562, e-post: 
utop@ut.ee, http://www.ut.ee/av/summer/suvi.php

• Rein Veidemann. Mõistatuslik Eesti: Katse käsitleda Eesti 
(taas)iseseisvumisprotsessi marginaalsuse paradigmas

• Tiit Hennoste. Kirjanduse periodiseerimisest. II: Eesti asi
• Ilse Lehiste. Prosoodilise informatsiooni otsingud helilainest
• Art Leete. Siberi põlisrahvaste vastuhakud nõukogude võimule 

1920.-1940. aastatel
• Kadri Metsma. Samaarlased
• Kirsti Oidekivi. Luulet
• Bruno Mölder. E, sest C: Metafüüsilised vestlused põhjuslikku

sest ja vaimust. II
• Vladimir J. Koneeni. Kuldlõige kui esteetika mõte ja empiiriline 

tõik
• Ülo Lepik. Mis on lainikud? Denis Diderot. Rameau vennapoeg 

IV

N O O R E L E  L E I D U R I L E  3 0  ООО NAELA

27. juuniks tuleb esitada Euroopa noore leiduri auhinna kandi
daadid.

Auhinda annavad üle aasta välja William Grant & Sons. 
Kandidaatideks võib esitada alla 35 aasta vanad Euroopa koda
nikud, kes on viimase kahe aasta jooksul oma leiutiste või 
avastuste kaudu inimkonna arengule kõige rohkem kaasa aida
nud. Auhind 30 000 inglise naela antakse võitjale kätte 30. 
oktoobril.

Kandidaate saab esitada, täites elektroonilise vormi allpool 
toodud koduaadressil. Täpsem info: www.bigidea.org.uk.

UT I L M U M I S E S T

Selle semestri viimane UT ilmub reedel, 20. juunil. Lisaks 
põhilehele (4 lk) tuleb trükist ka lõpetajate lisaleht (4 lk).

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ü likooli liikmetele kuulutused ja
U likooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194x268 mm) 2700,- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500,- Logo ja/või foto kasutamine 50,- U likooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut,ee 1/8 lk (92x131 mm) 800- Reklaamteksti rida 10,- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Kerli Kuusk Faks: 07 375 440 1/12 lk (92x64 mm) 500,- Kuulutuse rida 5,- laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 Keeletoimetaja Marika Kullamaa http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44x64 mm) 250.- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

http://www.ida.ee/etks
http://www.ut.ee/personal/pakk.html
mailto:utop@ut.ee
http://www.ut.ee/av/summer/suvi.php
http://www.bigidea.org.uk
http://www.ut.ee/ajaleht
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Kehakultuuriteaduskond
DIPLOMIÕPE
TREENINGUÕPETUS
JA SPORDIJUHTIMINE
Peeter Becker
Tõnu Endrekson
Silver Koit
Kaido Kärsin
Ethel Lauri
Kristjan Lemberg
Erle Liivak
Seidi Luik
Talis Mölder
Ede Pähn
Janar Rückenberg
Siim Sarv
Janar SÕber

BAKALAUREUSEÕPE
FÜ SIOTERAAPIA 
Marit Arvi 
Ingrit Ernits 
Maiju Joonas 
Kadri Joost 
Sigrid Kokla
Priit Kägu + õpetajakoolitus

Margo Ool 
Kristi Rembel 
Triin Rohumäe 
Tanel Tein 
Laivi Toots 
Madli Toots 
Annika Vettik 
Varje Viljari

LIIKUMIS-
JA SPORDITEADUSED 
Helen Austa
Toomas Artma + õpetajakoolitus
Kaidur Kaart
Ervin Kade
Jane Kalda
Risto Kivisikk
Margit Klaus
Kristjan Küttis + õpetajakoolitus
Kadri Meesak
Lauri Palumägi
Olve Palumägi
Kalju Pluutus
Vootele Poil
Aimar Poom +  õpetajakoolitus

Viljar Pärnamäe +  õpetajakoolitus
Siim Riisenberg
Maria Rästa
Triinu Toomla
Alari Tsirk
Marek Vikat +  ettevõttemajandus 
Kätrin Vilkmann 
Kadri Voimann

ÕPETAJAKOOLITUS
Katrin Kaarna
Aivo Normak
Marek Pihlale
Priit Purge + magistriõpe
Raili Rooba
Heiki Sorge
Helina Tomann
Erli Välja

AVATUD ÜLIKOOL 
DIPLOMIÕPE
TREENINGUÕPETUS 
JA SPORDIJUHTIMINE 
Merle Keerutaja 
Marek Noormets

Guido Paes 
Mart Polakene 
Aive Pähn 
Priit Viirpuu

BAKALAUREUSEÕPE
LIIKUMIS-
JA SPORDITEADUSED 
Elo Eller-Kaldaru 
Mati Kurg 
Mikk Põdramägi 
Kaido Raudvere

MAGISTRIÕPE
Olga Andrijanova
Tiina Beljaeva
Ege Johanson -  cum laude
Mai Müür
Maret Müür
Merje Proosa
Keiti Põldaru
Vaido Rego
Heleri Valk

17. juunil lõpetasid ülikooli tuntud sportlased sõudja 
Tõnu Endrekson ja  korvpallur Tanel Tein. г x v a r je  s o o t a k

Maj andusteaduskond
BAKALAUREUSEÕPE Elika Longmore Daija Škribalova
ETTEVÕTTEMAJANDUS Indrek Luuk Viktoria Škroba
Triin Abel Irina Martens Mihkel Õnnis
Olesia Abramova -  cum laude Aleksei Merkulov Jaan Übi
Kristiina Aija Märt Murd
Priit Alamäe Kertu Mätas RAHVAMAJANDUS
Allan Allas Aive Niilo Arti Albert
Indrek Allas Ingrid Oberle Britta Alep
Irina Anohhina Aet Paabut Jaan Aps
Helen Aria Taavi Pahapill Liis Elmik
Anastassija Berežonova Kaido Pajumaa Henri Enniste
Lauri Betlem Pille Perli Anna-Greta Gutman
Anastassia Duškina Kristina Peterson Kersti Hellerma
Aive Floren Kadri Pille Tambet Joosu
Toomas Haidak Liis Polli Monika Kallas
Irina Haprova Ahto Pärl Kadri Koel
Sven Idarand Alar Põldmaa Tõnu Lillelaid
Ketlin Ilves Tiit Raag Linnar Loi
Siim Jalakas Kadri Randala Erki Lõhmuste
Julia Juškova Lembi Rebane -  cum laude Tarvo Mets
Meelis Jõesaar Rivo Reila Maris Mägi
Eneli Kaarna Janne Riitsalu Agne Nettan
Astrid Kadak Signe Rosenthal Alari Paulus -  cum laude
Anton Kaletin Kristjan Rõivassepp Reve Rebane
Eve Kallast Kätlin Saar Alvin Sirel
Meelis Kalling Eve Saaremägi Maret Tamm
Kadri Katušin Kärt Saarmäe Silver Tammik
Kaur Kivirähk Marina Seifetdinova Hannele Tammiste
Sigrit Kiwistik Mart Sepp Miijam Tooming
Jan Klaasen Mairi Sikka Taavi Toots
Olga Kovõlova Kaire Tamm Andreas Türkson
Heidy Krull Krister Tamm Katrin Uudeküll
Kaido Kubri Siret Tamm Siret Vildo
Erol Kunman Carolin Tammekivi Evelin Vissel
Inga Kõue Ene Tammeoru Kristina Wegner
Evelin Laanesaar Lauri Teder Natalja Šiljajeva
Indrek Ladva Imre Toodu Irina Ždanovitš
Petre Larin Tatjana Trifonova
Aleksandr Lavrentjev Aire Vester MAJANDUSTEADUS
Moonika Leisson Andre Viira Piret Päma
Hannes Lentsius Henri Virk Dagmar Tappo
Markus Leppoja Kristina Vämo Ragnar Toomla
Katrin Link Viktoria Zahharova
Ilona Litvinova Igor Zolotarjov

DIPLOMIOPE Tiina Tisler ÄRIJUHTIMINE
ÄRIJUHTIMINE Jaanus Tofri Tom Annikve
Terje Adamson Indra Trahv Ruth Heinmets
Reet Aia Kaja Treial Aivo Hirmo
Merje Bergstein Ilona Unt Anu Isküll
Jaanus Christoffel Teije Urb Anne-Ly Jõemets
Marit Haak Madis-Marius Vahtre Margit Jõgeva
Aare Heilo Kairi Valgerist Piia Kallas
Riina Herne Britta Vassiljeva Mati Kermas
Merit Ilves

MAGISTRIÕPE
Ivo Koppelmaa

Urmas Johanson Kaido Kotkas
Ülle Kaha MAJANDUSTEADUS Vello Kuuse
Jaanus Kala (magister artium) Tiina Kuusik
Rita Kangur Anne Aidla Anneli Kõlu
Katrin Kapper Meelis Angerma Viktoria Lobaiko
Kadri Kassmann Marge Birk Karin London
Jane Kedus Sirle Kasendi Katrin Länts
Annika-Karmen Kuusik Mirjam Kuusk Aivo Mark
Maret Lehis Raoul Lättemäe Riin Meri
Hegert Lepik Silja Lüpsik Ege Metsandi
Gerd Lindmaa Jaanika Meriküll Peep Moorast
Katrin Luikme Rasmus Pikkani Pille Mõtsmees
Evely Lääne Alo Raudik Jaanika Mölter
Kaire Mets Heili Riik Mart Napa
Tauno Muide Roman Zahharov Raigo Puusep
Gerli Müür Ene Rammo
Marili Nautras MAJANDUSTEADUS Toomas Rapp
Ketlin Nurk (majandusmagister) Madis Rausi
Heiki Nurmeots Mihhail Jegorov Kaili Roonet
Piret Oruste Indrek Julge Erki Räni
Margus Pleksner Andres Kitter Signe Saks
Marko Pool Siiri Krümann Riina Salmistu
Piia Pääso Gerda Mihhailova Marju Sepp
Elve Rahu Olesja Ossipenko Kristine Stroom
Triinu Rebane Mailis Реек Urmas Treiel
Karin Roosileht Mihhail Ralkin Urmas Tsahkna
Mairi Rossar Uku Siilaste -  cum laude Kaido Tõnisson
Veronika Saare Ilja Šterenberg Eveli Vavrenjuk
Nele Seiler Tanel Veisson
Maive Sein Eve Višnev
Mari Siim Helikar Õepa
Merike Silman 
Kristel Solon 
Aune Tapper

Matemaatika-informaatikateaduskond
BAKALAUREUSEÕPE Kerli Vahi Jaak Pruulmann Karin Joala Olar Teder Andrei Ivanov
MATEMAATIKA Aleksei Zak»evsldi Heleri Põld Mart Kais Allan ТЫ1 Natalja Jurevitš
Kristjan Jalukse Vairo Raja Triin Kriisa Ülle Kirsimägi
Lauri Kask INFORMAATIKA Mart Saral Kirill Linnik INFOTEHNOLOOGIA Kersti Kivisoo
Tiina Kraav Kertu Arus Egon Sarv Keit Musting Taavi Dovnar Annika Krutto
Lauri Kreegipuu Tatjana Fjodorova Tuuli Sepp Rait Ress Erki Hermann Sven Laur
Evely Leetma Viktoria Gerassimova Ttiuli Simm Aivi Themas Marek MÕttus Kristi Lehto
Aleksander Liivapuu Janno Holm Egert Simson Anet Tomberg Allar Oja Dmitri Lepp
Olga Liivapuu Indrek Juhani Deniss Sudak Kristel Tuisk Andres Teder Katrin Lokk
Kerstin-Oudekki Loone Argo Kaur Hando Tint Triin Umbleja -  cum laude Jevgeni Lušin
Julia Moretskaja Riina Kikas Vassili Tsvetkov Mnjam Vallas ÕPETAJAKOOLITUS Mihkel Nõges
Julia Polikarpus Mark Kofman Aleksei Udatšnõi Olesja Zaporoštšenko Tanel Lumiste Annika Paltsepp
Julia Prost Dmitri Ko*emjatšenko Vahur Vaiksaar Merilyn Zuts Elo-Kai Niilo Aleksander Reitsakas
Mari Pugast Igor Kuzmitšov Eva Valk Piret Paomees Vitali Retšnoi
Ragnar Pärli Kristo Käärmann Airi Varik RAKENDUSINFORMAATIKA Ivika Puusepp Darja Saveljeva
Ester Rada Kerdi Leetma Jelena Vassiljeva Priit Haamer Anne Reitsak Anne Selart
Nikita Salnikov -  cum laude Lauri Lunt Vesal Vojdani-Ghamsari -  cum Ruth Kana Anne-Liis Rämson Artur Sepp
Merlin Simm Viktor Massalõgin laude Imre Lall Villu Varblane Andrei Solntsev
Lenneli Sundja Virge Neilinn Aigar Liiv Kerli Viidebaum Vladimir Sor
Kirill Tripolski Rando Ots MATEMAATILINE STATISTIKA Margus Räim Jelena Zaitseva
Heli TUopi Veljo Otsason Natalja Gluškova Piret Saksladu MAGISTRIÕPE Kati Tabur + õpetajakoolitus
Tiina Tõkke Alrik Peets Merike Hindrikson Tauno Tanilas Kaido Hallik Marek Tuul
Kerly Uppin Vitali Petrov Inna Jermolajeva Hardi Teder Marina Issakova Boriss Vlassov
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Sotsiaalteaduskond
BAKALAUREUSEÕPE
AJAKIRJANDUS 
Olga Chemysheva 
Airi Ilisson 
Marii Karell 
Andri Maimets 
Anu Mõistlik 
Arp Müller-Mölder 
Jaanus Olmaru 
Rannar Raba 
Kristiina Randmaa 
Erle Rudi 
Marit Ruuda 
Mari Sarv 
Matis Song 
Maria Ulfsak 
Kristi Vahemaa

AVALIKKUSSUHTED JA
TEABEKORRALDUS
Kadri Allikmäe
Seren Eilmann
Helen Ennok
Kristi Hermann
ValloKalvik
Urmas Krull
Ave Mellik
Jaanus Pauts
Kristel Peterson
Maaija Piid
Liina Pissarev
Alar Rikberg
Elina Rääsk
Elis Rüütli
Katri Saar
Jürg Samei
Rica Semjonova
Andres Siem
Mariliis Vahe
Maris Valdre
Katrin Vides
Urmas Väljaots

AVALIK HALDUS 
Kalmer Gross 
Kalmer Kase 
Laura Kirss -  cum laude 
Dagmar Kleinert 
Indrek Lepner 
Lauri Lugna 
Reigo Marosov 
Toomas Meema 
Kärt Merilain 
Triin Mumme 
Reet Müür
Külli Nõmm -  cum laude
Iile Põder
Ene Saare
Kristiina Saama
Kristjan Sahtel
Ringa Raudla -  cum laude
Jaanika Tellissaar
Kristo Tohver
Margus Valdre
JüriVlassov
Oliver Väärtnõu

SEMIOOTIKA JA 
KULTUROLOOGIA 
Alo Joosepson -  cum laude 
Indrek Aija
Olga Bogdanova + kunstiajalugu
Olga Gribovitš
Rassel Illak
Jekaterina Judina
Laura Loolaid
Elo Luur
Kristi Mänd
Siim Nahkur
Nikolai Ostašov
Vitali Poskin
Lennart Sundja
Andreas Ventsel
Liina Viires

POLITOLOOGIA 
Marko Gorban 
Veikko Kala 
Evelyn Kaldoja 
Kats Kivistik 
Liina Krivonogova 
Kristi Laul 
Kärt Meil 
Thomas Meil 
Andrus Männik 
Marko Ringo 
Elina Seppet 
Siim Tiidemann 
Reelika Väljaru

PSÜHHOLOOGIA 
Kristo Burk 
Tiina Maijaana Eilola 
Margus Ennok

Anna Gramberg 
Mari Juškin 
Kairi Järv 
Hugo-Tanel Kaasik 
Triin Kahre 
Maret Keerd 
Kaido Kurrikoff 
Ulvi Kuusik
Kadri Kõiv -  cum laude 
Denis Matrov +  semiootika ja 
kulturoloogia 
Rene Mõttus
Marika Miia Annikki Niemi
Signe Noppel
Taavi Põld
Aire Raidvee
Erik Rüütel
Sigrid Saar
Astra Schults -  cum laude 
Eve Sisask 
Mailis Suits 
Jaan Tulviste 
Anneli Veisson 
Mariann Veisson

SOTSIAALTÖÖ
Natalja Bussarova
Reelika Hulkko
Juri Ignašov
Klarika Kallikorm
Juta Kamp
Agur Kamkäpp
Helbe Karukäpp
Andrei Katsuba +  avalik haldus
Margit Kürsa
Katri Lamesoo
Maire Linnas
Aleksander Ljudvig
Anu Mikson
Merli Mendelman
Helina Mänd
Erika Nõmm
Maria Orešina
Lemme Palmet
Marika Paris
Merike Petersoo
Ruslan Prohhorenko
Maris Puurmann
Kerstin Rei
Hilka Tamme
Lilia Tatõrža
Tiia-Triin Truusa
Diana Tüma
Viire Vaab
Merelle Zeiger + avalik haldus

SOTSIOLOOGIA 
Marju Aas 
Helen Biin 
Eerik Hanni 
Mari Järvis 
Helen Kalberg 
Marre Karu 
Arno Kõressaar 
Ave Lauringson 
Kärt Mae -  cum laude 
Märt Masso 
Katrin Oja 
Janek Ote 
Eva Pruusapuu 
Andra Reinomägi

MAGISTRIÕPE
AJAKIRJANDUS 
Guennadi Salmianov

MEEDIA JA 
KOMMUNIKATSIOON 
Pille Vengerfeldt 
Merit Karise 
Külli-Riin Tigasson

AVALIKKUSSUHTED JA
TEABEKORRALDUS
(kutsemagister)
Jaanus Rankla 
Kristina Reinsalu 
Heli Suvi 
Vaiko Tigane

SOTSIAALTÖÖ 
Kersti Kask 
Kai Räisa 
Vaike Salveste 
Merle Varik

SOTSIAALTÖÖ JA 
SOTSIAALPOLIITIKA 
Karmel Saveljev

POLITOLOOGIA 
Theodore James Nunamaker 
Reesi Lepa 
Anne Härmaste

PSÜHHOLOOGIA 
Triin Hannust 
Ly Kästik 
Iiris Luiga 
Marika Paaver 
Jeannine Marie Richards 
Annika Tina

RAKENDUSPSÜHHOLOOGIA
(kutsemagister)
Kersti Jakobi 
Karin Korv 
Ene Raudla 
Mari Zobel-Roosiväli

SOTSIOLOOGIA 
Saale Taul

SEMIOOTIKA JA 
KULTUROLOOGIA 
Kati Lindström 
Kadri Tüür 
Ester Võsu

AVALIK HALDUS JA 
SOTSIAALPOLIITIKA 
Veiko Lember 
Aivar Nigol 
Leno Saarniit

AVALIK HALDUS 
(kutsemagister)
Rauno Vinni

AVATUD ÜLIKOOL 
DIPLOMIÕPE
PSÜHHOLOOGIA 
Riina Antje 
Edith Herkel 
Pille Kask 
Jana Laast 
Diana Leht 
Anne Mehide-Valtin 
Lea Reim 
Maigi Reintal

BAKALAUREUSEÕPE
PSÜHHOLOOGIA 
Signe Sammelselg 
Merle Tihaste

SOTSIAALTÖÖ 
Agnes Alvela 
Kait Arenberg 
Kadri Avandi 
Kadri Eenraid 
Ester Kaasik 
Pille Lintnermann 
Külli Luuk 
Evelin Orav 
Triin Ploomipuu 
Pille Teder

AJAKIRJANDUS 
Reelika Andresson-Kesa 
Tambet Kaugema 
Ilona Leib 
Allan Soon 
Inno Tähismaa

AJAKIRJANDUS JA 
SUHTEKORRALDUS 
Kaja Arulepp 
Ander Eigo 
Monika Kopti 
Romek Kosenkranius 
Aile Lehtse 
Eda Manukjan 
Eha Paas 
Leili Tliul

MAGISTRIÕPE
SOTSIAALTÖÖ 
Kai Kotka 
Uku Toijus

AJAKIRJANDUS 
Liina Vahemets

Pärnu kolledž
TURISMI- JA HOTELLIETTE-
VÕTLUS
Helen Ilves
Kadi Kivi
Kadi Klaamas
Katrin Kontaveit
Kadi Kotkas
Kristina Mägi
Laura Mägi
Mai-Liis Mägi
Fia Metsamägi
Julia Mikk
Katre Palm
Grete Põldma
Karin Polli
Katrin Samlik
Katri Sander
Sirli Sepp
Silry Süld
Monika Teras
Reelika Tuulik
Kristiina Viilik

ÄRIJUHTIMINE 
Martti Grenberg 
Monika Kailas 
Heili Laidma 
Anni Lüli 
Veiko Mahlakas 
Argo Meresaar 
Pille Muni 
Vahur Mägi 
Kirill Nimtšuk 
Janno Nõmm 
Kristi Poobus,
Eili Poolma 
Lenno Põder 
Liia Päma 
Margus Randmäe 
Mirell Raud 
Mariann Roos 
Arto Saar
Siiri Schmidt -  cum laude 
Merilin Sibul

Marit Vaet 
Annike Vallau 
Kea Vihast 
ElenViljak

SOTSIAALTÖÖ KORRALDUS
Arne Akk
Margit Holtsmann
Kerttu Kaljusoo
Katrin Karu
Kristo Kaukver
Miijam Lank
Taimar Lank
Ele Linder
Martin Link
Kätlin Muru
Pille Paugus
Katrin Pops
Renata Pu*aikina
Eleri Saar
Leana Sepa
Karmen Sits
Aule Tali
Domnika Tamm
Lehti Veeväli
Riido Villup
Mari-Liis Öövel

AVATUD ÜLIKOOL
TURISMI- JA HOTELLIETTE-
VÕTLUS
Jane Allika
Kadi Elmeste
Kaisa Hagi
Sirje Kink
Marie Kuri
Kätlin Kuznetsova
Karmen Paju
Merje Paluoja
Riina Rand
Jana Saar
Margit Suhhostavets 
Eda Veeroja

ÄRIJUHTIMINE 
Marika Aarelaid 
Merike Aasa 
Toomas Aaviste 
Argo Algma 
Ivika Eller 
Angela Jundemann 
Renald Kronbergs 
Marika Laidna
Merite Liidemaa -  cum laude
Piret Linnasmägi
Eda Lippmaa
Martin Lulla
Maris Mäeveer
Heivi Pilme
Marika Tammik
Katrin Tammis
Kai Tarmula
Aime Vilgas
Ülle Vunk

SOTSIAALTÖÖ KORRALDUS 
Eva-Maria Anupõld 
Jane Barbo 
Siiri Haas
Kristina Karula-Kibur 
Katre Koit 
Kätrin Koso 
Reet Lass 
Gerli Lehemets 
Marko Lelov 
Monika Lember 
Julia Liberg
Anneli Onno -  cum laude
Valve Palm
Piia Praks
Ursula Randlaine
Riina Redlich
Aile Roosarüütel
Alice Tomingas
Ilona Veike -  cum laude
Ave Visor
Sulev Võrk

Narva kolledž
BAKALAUREUSEÕPE Diana Lanno EESTI KEEL TEISE KEELENA
KLASSIÕPETAJA Ljubov Morozova Antonina Derkatš
Jelena Abramova Svetlana Kazakova
Svetlana Baikova PÕHIKOOLI INGLISE KEELE Julia Kollo
Mihhail Fomin ÕPETAJA Natalja Komarova
Jelena Gontšarova Julija Barteneva Elin Kont
Aleksandra Jegorova Natalia Einman Irina Leonova
Olga Jevgrafova Oksana Gurõljova Pille Lille
Tatjana Maljuganova Natalja Hrenova Liivi Maalman
Irina Malõševa Olga Martjanova Julia Maslak
Niina Melnik Sergei Polomskihh Kristiina Ossadtšaja
Alla Ojavere Natalja Saagen Ramona Pajo
Margarita Pritula Triin Saulep Olga Petuhhova
Jekaterina Ratnikova Evgeniya Sharkova Julia Pinajeva
Olga Rešetnikova Jaanika Soitu Sirje Reinike
Marina Sementšenko Veronika Vainumäe Anastassia Zabrodskaja -  cum
Irina Sevbjanova Sergei Vorobjov laude
Dina Skatškova Ruslana Zulfukarova
Marina Smirnova PÕHIKOOLI VENE KEELE JA Tatjana Vinni
Julia Soboleva KIRJANDUSE ÕPETAJA
Anna Zolotuhhina Tatiana Davydova AVATUD ÜLIKOOL
Julia Ustinova -  cum laude Natalja Fedotkina ALUSHARIDUSE PEDAGOOG

Anna Gritsenko Nade*da Arikainen
ALUSHARIDUSE PEDAGOOG Maksim Lütter

Türi kolledž
KESKKONNATEADUS Angelika Longe Reeme Remmelgas
Jana Budkovskaja Andres Maask Inge Rikaste
Liis Ehasalu Sirli Mägi Raido Rosin
Maigi Jõgi Tarmo Niitla Katrin Sass
Evelyn Kaldäär Helen Nikkarev Marit Seene
Jekaterina Kaširova Alari Novikov Katrin Seervald
Rait Konnov Katre Pau Madli Tõns
Jane Kruusmaa Annika Puhkan Kaarin Variku
Raido Kukk Rain Päären Ege Vihtre
Katre Lehtmaa Ester Randma
Kersti Lehtmaa Kadi Reimets

• •

TU parimad lõpetajad vabariigi
presidendi vastuvõtul 20. juunil
KRISTIINA TÜÜR MARGIT MOOR MARI BOGATKIN

MARIT TOOM VESAL RINGA RAUDLA
VOJDANI-GHAMSARI

KAIA KALA ANASTASSIA
ALARI PAULUS ZABRODSKAJA

JOEL KUUSK
KRISTEL RAIDLA
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Türi kolledjDi tudengid kaitsesid lõputöid
EHe R audsepp
TÜ Türi Kolledži direktor

10. ja 11. juunil kaitsesid TÜ 
Türi kolledžis oma lõputöid 
keskkonnateaduse eriala 4. 
lennu üliõpilased.

Seekordsed lõpetajad näita
sid kaitsmisel häid erialatead- 
misi ja asjatundlikkust. Hea
meelt tegi kaitsekõnede ladus ja 
tehnika abil näitlikustatud esi
tus, arukalt argumenteeriti ja 
kaitsti oma seisukohti ka väitlu
ses. 27 kaitstud lõputööst sai 
kõrgeima võimaliku hinde А 
(suurepärane) 9 diplomandi, 
kümne üliõpilase töö sai hinde 
В (väga hea).

Mitmekesine temaatika

Keskkonnateaduse eriala diplo
mandid uurisid sel aastal väga 
erinevaid teemasid. Koostati 
töid Pandivere veekaitseala alli
kate kohta, Pärnu jõe paisude 
taastamisest, uuriti Ida-Viru 
ranniku mere ja Narva lahe sei
sundit, tegeldi reovee puhasta
mise problemaatikaga.

Mitmekülgset käsitlemist lei
dis klassikalise looduskaitse te
maatika -  uuriti luha- ja ranna
niitude majandamist, linnusti- 
ku kaitset ja häirimise mõju lin- 
nustiku arvukusele, koostati 
metsapargi kaitsekorralduska- 
va, uuriti Natura 2000 kajastu
mist Järva maakonna planee
ringutes.

Ka jäätmeteemade käsitlemi
sel oli leitud uusi huvitavaid 
teemasid -  arutleti jäätmejaa- 
made rajamise vajalikkuse üle,

käsitleti geeniuuringutega 
kaasnevaid jäätmeid ning 
romulate keskkonnaohtlikkust.

Huvitavad ja praktikasse ra
kendatavad lõputööd koostati 
ökomajade sobivusest Eestisse, 
mahepõllumajandusest ja kom
posteerimisest. Ettevõtete 
arendamise suhtes tuleb oluli
seks pidada lõputööd, mis kä
sitles keskkonna- ja kvaliteedi-

juhtimissüsteemide integreeri
mise võimalusi aktsiaseltsi Kun
da Nordic Tsement näitel.

Praktiline rakendus

Türi kolledžis koostatud lõpu
tööd on ka varem silma paist
nud regionaalsete probleemide 
käsiüemise ja nendele lahendu
se otsimise poolest. Sel aastal 
leidis eriliselt esiletoomist Ida-

Virumaa -  räägiti kaevanduste 
sulgemise metoodikast, käsitleti 
reovee biopuhastuse efektiiv
sust aktsiaseltsis Viru Biopu- 
hastus, tutvustati Kurtna maas
tikukaitseala seost majanduste
gevusega, kirjeldati põlevkivi 
poolkoksist rekultiveerimisaine 
tootmise tehnoloogiat ja näidati 
saadava aine võimalikke kasu
tusalasid.

Rõõmu teeb, et suurem osa 
lõputöödest on praktikas kasu
tatavad uuringud, mille põhjal 
otsustatakse loodusradade ra
jamist, kavandatakse katsekor
raldust, põhjendatakse jäätme- 
jaama või kogumispunkti raja
mist jne. On töid, mille tulemu
sena valmis digitaliseeritud 
andmebaas, osa tööde koosta
misel kasutati tänapäevaseid

virtuaalseid analüüsivahen- 
deid (põhiliselt GIS ja 
Maplnfo).

Traditsiooniliselt lõppes töö
de kaitsmine lennu puu istuta
misega õppehoone juurde.

Loodame, et tänased diplo
mandid näitavad samasugust 
põhjalikkust, tarkust ja süvene- 
misoskust ka oma tulevases 
töös.

• •

TU Raamatukogu 201. aastapäev
Täna kl 14 toimub TÜ Raa
matukogu konverentsisaa
lis (W. Struve 1) raamatuko
gu 201. aastapäeva aktus.

Sõnavõtuga esineb direktor 
Tooma Liivamägi.

Seejärel antakse kätte raa
matukogu teenetemärgid ja 
aastapreemiad ning tänatakse 
staazikaid töötajaid.

Teenetemärgi saavad:
• info-ja bibliograafia osakon

na bibliograaf Maare Kümnik 
ülikooli bibliograafia koosta
mise, raamatukogu vaimsuse 
hoidmise ja edasikandmise 
eest;

• käsikirjade ja haruldaste raa
matute osakonna raamatu

koguhoidja Elna Hansson ha
ruldaste eestikeelsete trükis
te kogu loomise, uurimise 
ning tutvustamise eest;

• Eesti Kirjandusmuuseumi 
folkloristika osakonna teadur 
Rein S aukas toimetajatöö 
ning raamatukogu aastaraa
matute 1995-2001 koosta
mise eest;

• filosoofiateaduskonna de
kaan prof Birute Klaas toetu
se ning koostöö eest;

• raamatukogu nõukogu esi
mees, füüsika-keemiatea- 
duskonna dekaan prof Jaak 
Järv toetuse ning koostöö 
eest;

• Uppsala Ülikooli raamatuko
gu käsikirjade osakonna raa

matukoguhoidja Jüri Leps pi
kaajalise koostöö ja toetuse 
eest.

Aastapreemia saavad:
• Malle Ermel aastapäevakon- 

verentsi “Trükiväljaandest 
digitaalseni. Tartu Ülikooli 
Raamatukogu 200” etteval
mistamise ja läbiviimise eest,

• Marika Liivamägi 
initsiatiivika ja loomingulise 
tegevuse eest nii referendi 
kui tõlkijana,

• Tiina Kuusik, Olga Einasto 
projekti Ööraamatukogu 
idee teostuse eest ja

• Ilona Smuškina Ööraamatu
kogu ning utlib.marketi idee 
teostuse eest.

Academica tuleb septembris
V arje  S oo tak

Eesti-Saksa akadeemiline 
nädal Academica toimub tä
navu 20.-25. septembrini.

Ülikooli välissuhete talituse 
peaspetsialisti Lea Kivi sõnul on 
käesoleva aasta Academica 
peateema seotud Eesti astumi
sega Euroopa Liitu “Uus Euroo
pa: haridus kui väärtus” . “Kä
sitlemisele tulevad küsimused, 
mis on seotud hariduse väärtu
se ja väärtustamisega Euroopa 
Liidu erinevates liikmesriikides 
nii (haridus) poliitikute, õppe
jõudude kui ka üliõpilaste sei
sukohalt vaadatuna,” selgitas 
Lea Kivi.

Academica üldteemale pü
hendatud aulaloeng ja diskus
sioon toimuvad 22. septembril. 
Lea Kivi sõnul on aulaloengu 
lubanud pidada Mecklenburg- 
Vorpommerni Liidumaa hari
dus-, teadus- ja kultuuriminis
ter prof Hans-Robert Metel- 
mann.

Samal päeval korraldab üli-

Academical saab tutvuda õppimisvõimalustega Saksa
maa ülikoolides. a n d r e s  t e n n u s

kool koos Saksa saatkonnaga 
Saksamaal õppimis- ja stipen- 
diumivõimalusi tutvustava in
fopäeva. Kahel järgneval päeval 
on Academica raskuspunkt tea
duskondades, kus on võimalik 
kuulata nimekate Saksa tead
laste loenguid ning osaleda se
minarides.

Esimene Eesti-Saksa akadee

miline nädal toimus ülikoolis 
kuus aastat tagasi. Academica 
eesmärk on tihendada kahe 
maa teadlaste kontakte ning 
pakkuda kogu ülikooliperele 
võimalust osaleda silmapaistva
te Saksa teadlaste loengutes ja 
seminarides. Tänaseks on ühis
ettevõtmisest kujunenud tra
ditsioon.

Protest esinduse juhatuse töö vastu
Ivan K uznetsov
õigusteaduskonna üliõpilane

Opositsioonilise TNR
Academia liikmena astusin 
tagasi TÜ Üliõpilasesinduse 
liikme kohalt, et protesteeri
da juhatuse suutmatuse 
vastu kutsuda kokku esin
duse koosolek.

Esinduse liikmetele helistati 
enne üldkoosolekut ning teata
ti, et koosolekut ei toimu, soovi
des inimeste puudumise tõttu

koosolekut läbi kukutada. Kui 
kvoorumi olemasoluks püsavad
16 inimest kohal oli, väljus Hen
ri Laasner demonstratiivselt 
ruumist, millega põhjustas 
koosoleku mittetoimumise.

See rumal “poliitikasse män
gimine” ning Laasneri vääritu 
käitumine rikuvad esinduse 
mainet. Ei saa osaleda organi
satsiooni tegevuses, kus konst
ruktiivne koostöö ning üliõpi
laste huvide kaitsmine ei ole 
võimalik. Vabandan oma valija

te ees.
Kriis esinduses sai alguse 

möödunud nädalal, mil kvooru
mi puudumise tõttu jäi ära kaks 
koosolekut, kus oli vaja valida 
üliõpilaste esindajad TÜ nõu
kokku.

Neljapäevasele koosolekule 
tulnud 11 esinduse liiget esitas 
pöördumise juhatusele, milles 
kutsusid juhatust tagasi astuma 
või kohaletulnute, üliõpilaskon
na ja ülikooli nõukogu ees avali
kult vabandama.

Uldo Mölderi akvarellinäitus
28. juunini on TÜ Raamatu
kogu kataloogisaalis avatud 
Uldo Mölderi näitus “Visioo
nid akvarellis”.

Kogu Uldo Mölderi (sünd 
1938) loomingut on kandnud 
elav huvi looduse -  igavese

kunsti allika vastu. Tema loo
mingut on mõjutanud ka tihe
dad sidemed Erich Arraku 
maalistuudioga.

Näitusel on valik värske üli- 
koolilõpetanu visioone ja vahe
tuid elamusi Tartumaalt. Ta on

osalenud kunstinäitustel alates 
1969. aastast.

1969. aastast töötab Mölder 
keemiaosakonna õppejõuna, 
viimasel kümnel aastal keemili
se füüsika instituudi dotsendi
na.

TU R A A M A T U K O G U  
S U V IS E D  

L A H T I O L E K U A J A D

Seoses raamatukogu õppefondi ja 
teaduskirjanduse saalide ümberkor
raldusega on raamatukogu (W. 
Struve 1) ja humanitaarraamatuko
gu (Jakobi 1) suvel lahti järgmiselt:

Peamaja 
W. Struve 1
•  (Kuni 21. juunini tavaline lahtiole

kuaeg)
•  22. juuni kl 11-15,
•  23. ja 24. juuni suletud,
•  25.-28. juunini kl 9-18,
•  29. juuni-31. august suletud.

Humanitaarraamatukogu 
Jakobi 1
•  1. j uuli -16. juulini tööpäevadel kl 

9-19,
•  laupäeval, 5. juulil suletud,
•  laupäeval, 12. juuli kl 11 -17,
•  17. juuli-17. august suletud,
•  18. august-29. august kl 10-17,
•  laupäeval, 23. augustil suletud,
• laupäeval, 30. augustil suletud.

G E E N I F O O R U M  2 0 03  
“ K A K S I K H E E L I K S I  

P O O L S A J A N D ”

Septembris korraldatakse Tartus 
neljandat korda rahvusvaheline gee- 
nifoorumi konverents “Kaksik- 
heeliksi poolsajand", mis tänavu on 
pühendatud kaksikheeliksi struk
tuuri avastamise 50. aastapäevale.

Foorum koondab Tartusse bio
tehnoloogia, eelkõige inimese-, po
pulatsiooni- ja farmakogeneetika 
eksperdid kogu Euroopast ja Põhja- 
Ameerikast. Peaesineja on 1996. 
aasta Nobeli meditsiinipreemia lau
reaat prof Rolf M. Zinkernagel 
Šveitsist. Peetakse ettekandeid 
farmakogeneetikast ja kuulmiskao- 
tuse, pikaealisuse, vähi, negatiivsete 
emotsioonide, immunoloogilise 
mälu geneetilistest aspektidest.

Samal ajal toimub ka Connect 
Eesti bioettevõtlusseminar, 11. sep
tembril toimub aga Euroopa Nõuko
gu toetusel bioeetika seminar “Eeti
ka ja seadusandlus.” Briti Nõukogu 
vahendusel seatakse üles interak
tiivne näitus “DNA50” .

Soodushinnaga registreerimine 
lõppeb 25. juunil. Lisainfo 
www.geneforum.ee.

L Õ P U A K T U S E D
20. juunil kl 11 TÜ aulas -  arstitea

duskond
20. juunil kl 14 TÜ aulas -  matemaa- 

tika-informaatikateaduskond
20. juunil kl 16 TÜ aulas -  füüsika- 

keemiateaduskond
21. juunil kl 14 Pärnu Kontserdima

jas -  Pärnu kolled •
21. juunil kl 12 Tallinnas Rahvusraa

matukogu suures konverentsi
saalis -  Õigusinstituut

26. juunil kl 12 TÜ aulas -  filosoofia
teaduskond

28. juunil kl 12 Narva kindluses -  
Narva kolled*

R E K T O R I  V A S T U V Õ T T

Rektor võtab ülikooli cum laude dip
lomiga lõpetanuid vastu 25. juunil 
kell 16 botaanikaaias.

UT T A N A B

UT toimetus tänab kõiki oma auto
reid ja kaastöölisi ning pakub taas 
lugemist reedel, 29. augustil.

Tartu Ülikooli Türi Kolledžis kaitsesid oma diplomitöid keskkonnateaduse eriala neljanda lennu üliõpilased. 3X MAARIKA UUSMAA

http://www.geneforum.ee
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Õ N N I T L E M E

Linda 
Martis 70
Õnnitleme kauaaegset keha
kultuuriteaduskonna õppejõu
du!

Kollegid

Jaan Eilart 70
Oma asutajat ja Õpetajat õnnit
levad Tartu üliõpilaste loodus
kaitse ringi liikmed ja vilistla
sed!

Keerulistel aegadel, kui koolis 
ja ülikoolis vaikiti maha Eesti 
ajalugu, kui ei räägitud tuntud 
pagulaseestlastest, oli Jaan 
Eilart see, kes viis need teadmi
sed Eesti Looduskaitse Seltsi ja 
üliõpilaste looduskaitse ringi 
sadade ja tuhandete liikmeteni. 
Rääkimata ajaloo ja looduse, 
mineviku ja kaasaja seostest.
Tema eestvõttel on minevik 
jäädvustunud lugematul hulgal 
artiklites, raamatutes, mäles
tustahvlitel, -kividel jm.

ISSN 1406-1074
w w w . j u r i d i c a . e e

Juridica
V T a r t u  Ü l i k o o l i  õ i g u s t e a d u s k o n n a  a j a k i r i  2 0 0 3

X I  a a s t a k ä i k

Kaupo Paal -  Võlaõigusseaduse mõju valitseja nimetamisele 
ja õigussuhtele korteriomanikega 

Tambet Toomela -  Kinnistusraamatu avaliku usaldatavuse printsiibi 
reformimise vajadus 

Kai Kullerkupp -  Tehnovõrkude ja -rajatiste regulatsioonist tulenevad 
kinnisomandi kitsendused 

Anton Filjajev -  Tuvastushagide tagamine 
Anneli Alekand -  Formaliseerituse printsiibi sisu ja ulatus 

täitemenetluses 
KasparLind  -  Tulu mõiste
Kairi Kurisoo -  Paralleelimport -  konflikt kaubamärgiomaniku 

ainuõiguste ja üldise vabakaubanduse vahel 
Lauri Mälksoo -  Ameerika Rahvusvahelise Õiguse Ühingu 

aastakonverents Iraagi sõja tähe all

Väsimatut Õpetajat ja oma 
kauaaegset autorit õnnitleb ka 
UT toimetus.

KAITSMISED
25. juunil kaitsevad eesti- ja soo- 
me-ugri keeleteaduse osakon
nas (ph aud 234) magistritööd: 
kl 16.15 Larissa Degel “Eestlaste 
ja venelaste värvimaailmast” . Ju
hendaja: dots Renate Pajusalu. 
Oponent: Vilja Oja, PhD;
kl 17.15 Reet Hendrikson “ Ilukir
janduslikud liitsõnalised metafoo
rid eesti keeles kognitivistliku 
metafooriteooria perspektiivist 
(Mihkel Muti sõnakasutuse näi
tel)” . Juhendaja: prof Haldur 
Õim. Oponent: Silvi Tenjes, PhD; 
kl 18.15 Tiina Pai “ Identiteediot
singud ja ajaloo taaskirjutamine 
ungari postmodernistlikus pere- 
konnaromaanis” . Juhendaja: 
dots Tõnu Seilenthal. Oponent: 
Kaur Mägi, MA.

26. juunil kaitsevad eesti ja soo- 
me-ugri keeleteaduse osakon
nas (ph aud 234) doktoritööd:
kl 15.15 Ilona Tragel “Eesti keele 
tuumverbid”. Juhendaja: prof 
Haldur Õim. Oponent: prof Helle 
Metslang;
kl 17.15 Einar Meister “Promot- 
ing Estonian Speech Technolo
gy: From Resources to Proto- 
types” . Oponent: prof Stefan 
Werner (Joensuu Ülikool).

26. juunil kl 15.15 kaitsevad 
vene ja slaavi filoloogia osakon
nas (Näituse 2-207) magistriväi
tekirja:
Maria Smorzevskihh-Smirnova 
“Piiblitsitaat vene panegüürilises 
jutluses ja 18. saj ametlik ideo
loogia” . Juhendaja: dots Jelena 
Pogosjan. Oponendid: prof Lju
bov Kisseljova, prof Peter Ro
land (Kanada);
Olga Burmakina “F. Dostojevski 
M. Kuzmini poeetilises maail
mas” . Juhendaja: lektor Lea 
Piid. Oponendid: prof Nikolai 
Bogomolov (Moskva Riiklik Üli
kool), v-teadur Galina 
Ponomarjova.

27. juunil kl 9 kaitsevad germaa- 
ni-romaani filoloogia osakonnas 
(Ülikooli 17-103) magistriprojek- 
ti:
Ingrid Podar “Psühhiaatria ingli- 
se-eesti seletav sõnastik. Valik 
psüühikahäirete tunnuseid ja 
sümptomeid” . Juhendaja: Terje 
Teesalu, prof V. Vasar. Oponent: 
prof Krista Vogelberg, ped-knd;

Kai Kont “Väike inglise-eesti-ingli- 
se personali värbamise ja -valiku 
sõnastik” . Juhendaja: Raili Põld
saar, MA. Oponent: Kaja Kährik, 
MA;
Kersti Heek “Kvaliteedikontroll 
meditsiinilaborites. Inglise-eesti 
seletav valiksõnastik” . Juhenda
ja: Kersti Meinart, MA. Oponent: 
Mall Tamm;
Karin Sibul “Rahapoliitika, 
reitingu- ja maksesüsteemide sõ
nastik” . Juhendaja: Kaja Kährik, 
MA. Oponent: Kersti Meinart, 
MA;
Kairi Kivilaid “Väike taani-inglise- 
eesti kasvuhoonesõnastik” . Ju
hendaja: Ilmar Anvelt, kirjaliku 
tõlke magister. Oponent: Kersti 
Meinart, MA;
Mart Paberit "Eestikeelsete re
gistrite koostamine rahvusvaheli
sele postisõnastikule Eesti Posti 
jaoks". Juhendaja: Kaja Kährik, 
MA, Lylian Taal, (Eesti Posti sise- 
ja välisposti osakond). Oponent: 
Enn Veidi, filol-knd ;
Sigrun Fricke “Eesti-saksa karis
tusõiguse üldosa sõnastik. Est- 
nisch-deutsches Glossar zum 
Strafrecht Allgemeiner Teil” . Ju
hendajad: Rodolphe Laffran- 
que, Arvi Tavast, MA. Oponent: 
Anne Arold, PhD.

27. juunil kaitsevad füüsika-kee- 
miateaduskonnas (Tähe 4-207) 
magistritööd:
kl 10.15 materjaliteaduse insti
tuudis Aleksei Krasnikov 
“ С пектроскопия содержащих 
редкоземельные ионы фосфат
ны х стекол как перспективных 
сцинтилляционны х материа
лов” , (“Haruldaste muldmetalli
de ioone sisaldavate fosfaatklaa- 
side kui perspektiivsete stsintillat- 
sioonmaterjalide spektroskoo- 
pia”). Juhendaja: Svetlana Za- 
zubovitš, PhD. Oponendid: Olev 
Sild füüs-mat-knd, emerprof 
Lembit Pung;
kl 11 eksperimentaalfüüsika ja 
tehnoloogia instituudis Juri Smir
nov “Установка для измерения 
оптически стимулированного 
послесвечения в натуральном 
кварце; проблемы связанные с 
п а л е о д о з и м е т р и ч е с к и м и  
исследованиями” , (“Naturaalse 
kvartsi optiliselt stimuleeritud jä- 
relhelenduse mõõteseade; 
paleodosimeetria uurimisega 
seotud probleemid”). Juhenda

ja: Valeri Vassiitšenko, füüs-mat 
knd. Oponendid: emerprof 
Lembit Pung, Olev Saks, PhD; 
kl 11.45 keskkonnafüüsika insti
tuudis Valdur Truija “Eestikesk
sete atmosfääri tsirkulatsiooni 
klassifikatsioonide uurimine ()” . 
Juhendaja: Piia Post, PhD. Opo
nendid: Marko Kaasik, PhD, Oli
ver Tomingas, MSc.

27. juunil kl 10.15 kaitseb zoo
loogia ja hüdrobioloogia instituu
dis (Vanemuise 46-301) doktori
tööd Asko Lõhmus “Habitat 
preferences and quality for 
birds of prey: from principles to 
applications” , (Elupaigaeelistu- 
sed ja elupaiga kvaliteet röövlin- 
dudel: printsiipidest rakenduste
ni). Juhendaja: prof Raivo 
Mänd, biol-knd. Oponent: Vidar 
Seläs, PhD (Norra Põllumajan
dusülikool).

27. juunil kl 12.15 kaitseb zoo
loogia ja hüdrobioloogia instituu
dis (Vanemuise 46-301) magistri
tööd Tatjana Krama "Mobbing 
behaviour in birds” . Juhenda
jad: Indrikis Krams, PhD (Dau
gavpilsi Ülikool), prof Raivo 
Mänd, biol-knd. Oponent: Pee
ter Hõrak, PhD.

27. juuni kl 12.15 kaitsevad vene 
ja slaavi filoloogia osakonnas 
(Näituse 2-207) magistriväitekir
ja:
Natalija Karasjova “Partiklite 
"prosto” ja “tol’ko” funktsionaal- 
semantilised iseärasused” . Ju
hendaja: v-teadur Valentina 
Stsadneva. Oponendid: dots 
Juri Kudrjavtsev, MA, Erika-Ok- 
sana Haag;
Svetlana Kotchkina “Passiivi vor
mide moodustamise ja kasutami

se eripära” (tegusõnade imper- 
fektiivse aspekti põhjal). Juhen
daja: v-teadur Valentina Štšad- 
neva. Oponendid: prof Irina 
Külmoja, Katrin Karu;
Jelena Sidorova “Eituse väljen
damine tänapäeva vene keeles” 
Juhendaja: dots Juri Kudrjavt
sev. Oponendid: Jelisaveta-Kaa- 
rina Kostandi, v-teadur Valentina 
Štšadneva.

27. juunil kl 14:15 kaitseb füüsi
ka instituudis Heiki Kasemägi 
doktoritööd “The effect of 
nanoparticle additives on lithium- 
ion mobility in a polymer 
electrolyte” . Juhendajad: dr 
Aivo Aabloo, prof Josh Thomas 
(Uppsala Ülikool). Oponendid: 
dr Patrik Johansson (Chalmersi 
Tehnoloogiaülikool), prof Peeter 
Burk.

30. juunil kl 16 kaitseb psühho
loogia osakonnas (Tiigi 78-127) 
Luule Mizera doktoriväitekirja 
“Socialization in Estonian 
families: attitudes and behavior 
in comparative perspective” , 
(Sotsialisatsioon eesti peredes: 
hoiakud ja käitumine võrdlevas 
perspektiivis)” . Juhendaja: Tiia 
Tulviste, PhD. Oponent: Vibeke 
Grover Aukrust, PhD (Oslo Üli
kool).

KONTSERT
26. juunil kell 20 Tartu Püha Luu
ka kirikus (Vallikraavi 16a) 
Flutish Kingdom (Flöödikuning- 
riik) -  Neeme Punder (flööt), Ris
to Laur (klaver), Mati Lukk (kont
rabass), Vambola Krigul (löökpil
lid). Kuldne flöödimuusika: C. 
Debussy, H. Eller, J. Bollin, J. 
Lennon. Pilet 60 ja 30 kr.

TÜ võtab haridusteaduskonda õppekava arenduskeskusesse 
tööle kaks

ÕPPEKAVA SPETSIALISTI,
kelle ülesanne on üldhariduskooli õppekavade arendamise 
koordineerimine 1) sotsiaalainetes 2) hariduslike erivajaduste
ga Õpilastele (0,5 kohta).

Edukal kandidaadil on: kõrgharidus, õpetajatöö kogemus, 
hea võõrkeel (t)eoskus, hea arvutioskus, head koostöö-ja suht
lemisoskused.

Konkursist osavõtuks esitada avaldus rektori nimele (märki
da palgasoov), elulookirjeldus ning haridust tõendava doku
mendi koopia hiljemalt 25. juunil TÜ personaliosakonda (ruum 
302, Jakobi 4, 51014 Tartu). Info: tel 375 145, e-post 
personal@ut.ee.

Õ N N I T L E M E

Juuni
65
Kulla Jentson,
assistent -  20. juuni 
Tiiu Roosaar, 
riidehoidja -  30. juuni 
60
Helle-Evi Simovart,
vanemlaborant -  20. juuni 
Lembit Sossi, 
lektor-22 . juuni 
Kaarin Viirsalu, 
raamatukoguhoidja -  28. juuni 
45
Malle Hämarik, 
vanemassistent -  22. juuni 
Meelis Kikerpül, 
valvur -  23. juuni 
Urmas Soots,
erakorraline teadur -  24. juuni 
Väino Pool, 
insener-25 . juuni 
40
Karl Pajusalu,
korraline professor -  20. juuni 
Tiia Kullamägi, 
koristaja -  21. juuni 
Kersti Tambets, 
aednik-25 . juuni 
35
Margit Käbin,
vanemmetoodik -21 . juuni

30
Martin Nurm,
kunstnik-kujundaja -  28. juuni 
25
Janno Lahe,
assistent -  26. juuni

Juuli
75
Hilja Reimann,
muuseumiteenija -  2. juuli 
Vanda Jürlov, 
valvur -  14. juuli 
70
Viiu Tihane,
koristaja -  26. juuli 
65
Eda Keerus,
koristaja -  1. juuli 
Jüri Tapfer,
riist-ja tarkvara peaspetsialist
-7 . juuli
Juta Koppel,
teadur -  9. juuli
Ilda Toll,
majahoidja -  9. juuli 
Nigul Liivamägi, 
peainsener -  23. juuli 
Helle Kuura, 
keem ik-25. juuli 
60
Alfred Martinson,

majahoidja -  2. juuli 
Toomas Müürsepp, 
vaneminsener -  4. juuli 
Hille-Kai Lait, 
sekretär -  20. juuli 
55
Jaan Sootak,
professor -16 . juuli 
Kalle Kaarli, 
professor -  27. juuli 
50
Leo Visberg,
lukksepp -  7. juuli 
Agu Kadajane, 
asjaajaja-autojuht-12. juuli 
Toomas Hermann, 
autoremondi lukksepp -14 . 
juuli
Tüa Haud,
õpetaja -  19. juuli 
Maria Luštšik, 
raamatukoguhoidja -  23. juuli

August
75
Aleksei Maširin,
vaneminsener -  5. august 
70
Luule Soomets,
valvur -14 . august 
Elfriede Peedo,
koristaja -  30. august

65
Säde Koskel,
teadur, lektor -  8. august
Mare-Ann Jaeger
WWW-spetsialist - 13. august
Heljo Luts,
metoodik - 17. august
Uldo Mölder,
dotsent -  20. august
60
Helvi Parksepp,
sekretär -  1. august 
Riina Laidvee,
Narva kolled »i üldosakonna 
juhataja -  13. august 
55
Leo Puusepp,
peainsener - 1. august 
Anu Sõber,
vanemteadur -  1. august 
Lea Lepmann, 
dotsent-29 . august 
50
Ülle Talvik,
insener-2 . august
Tüt Hennoste,
teadur -  12. august
Paul Vesik,
tehnik -  16. august
Kaido Torim,
tisler -  20. august
Reet Talpsepp,
õpetaja, juhataja -  28. august
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Haridus- ja teadusministeerium kuulutab välja 2003. aasta 
üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi. Antakse välja orien
teeruvalt 24 teaduspreemiat (5000, 3000 ja 2000 kr).

Osaleda võivad kõik konkursi toimumisega samal või sellele 
eelneval kalendriaastal ministeeriumi õppekavade registrisse 
kantud õppekava järgi õppivad üliõpilased või nendest koosne
vad üliõpilaskollektiivid. Preemiad määratakse jooksval või eel
neval kalendriaastal valminud tööde eest järgmistes valdkonda
des: keemia ja molekulaarbioloogia, täppis-, tehnika-, arsti-, 
geo- ja bio-, põllumajandus-, sotsiaal- ning humanitaarteadu
sed. Vajadusel määratakse eripreemiaid.

Taotluse osalemiseks esitab üliõpilane ise. Esitada:
• allkirjastatud ja dateeritud kirjalik taotlus sooviga osaleda, 

milles on märgitud konkursitöö valdkond, tegemise aeg ja 
koht, kontaktandmed (nimi, aadress, telefoninumber, elekt
ronposti aadress) ning kinnitus, et sama konkursitööga ei ole 
osaletud teistel konkurssidel;

• teadustöö eeskirjade järgi vormistatud köidetud konkursitöö, 
publikatsioon või muu mateijal töö kohta;

• ülikooli, rakenduskõrgkooli või kutseõppeasutuse väljastatud 
tõend üliõpilase õppekava ja õppeaasta kohta;

• koopia passi või muu isikuttõendava dokumendi isikuandme
tega leheküljest;

• soovi korral juhendaja kirjalik arvamus ning kontaktandmed.

Töö esitada eesti keeles. Erandiks on võõrkeelne publikatsioon, 
millele on lisatud eestikeelne ja publikatsiooni koopiaga kokku 
köidetud 2-3-leheküljeline referaat. Töö esitada haridus- ja 
teadusministeeriumi teadustalitusse 1. septembrist 15. oktoob
rini (postitempli kuupäev). Preemiad antakse kätte detsembris. 
Auhinnatud tööd säilitatakse Eesti Rahvusraamatukogus.

Info: Pärt-Eo Rannap, Part-Eo.Rannap@hm.ee.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ü likooli liikmetele kuulutused ja
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194x268 mm) 2700.- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07375680,051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500- Logo ja/või foto kasutamine 50.- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92 x 131 mm) 800- Reklaamteksti rida 10,- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Kerli Kuusk Faks: 07 375 440 1/12 lk (92x64 mm) 500,- Kuulutuse rida 5,- laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 Keeletoimetaja Marika Kullamaa http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44x64 mm) 250,- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3500 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

http://www.juridica.ee
mailto:personal@ut.ee
mailto:Part-Eo.Rannap@hm.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
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Lõpetajate
nimekirjad
LK 2-6

U U D I S E D

Täna TÜ nõukogus
Täna hommikupoolikul alanud 
TÜ nõukogu istungil on kavas 
muudatuste tegemine ülikooli 
põhikirja, täppisteaduste kooli 
ümbernimetamine Tartu Üli* 
kooli Teaduskooliks ning krimi
nalistika ja kriminoloogia Õppe
tooli ümbernimetamine krimi
noloogia õppetooliks.

Nõukogu liikmete hääletus
tulemuste põhjal esitatakse 
Eesti Teaduste Akadeemia aka
deemikute kandidaadid. Nõu
kogule esitatud kandidaadid on 
arstiteaduse alal professorid 
Raivo Uibo ja Eero Vasar ning 
humanitaarteaduste alal pro
fessorid Valter Lang, Jaan Ross 
ja Jüri Talvet.

Professorite
valimine
Nõukogu valib neli professorit.

Üldajaloo professoriks kandi
deerivad kirjanduse ja rahva
luule osakonna külalisprof, PdD 
Jürgen Beyer ja ajaloo osakon
na dots, PhD Mati Laur; lääne* 
mere soome keelte professoriks 
kandideerib TPÜ dots, PhD 
Lembit Vaba.

Taimefüsioloogia professori 
kohale kandideerivad füüsika 
instituudi sektorijuhataja, füüs- 
mat-dr Arvi Freiberg ning 
molekulaar- ja rakubioloogia 
instituudi dots, PhD Ülo Niine
mets. Loomaökoloogia profes
sori kandidaat on praegune loo
maökoloogia prof, biol-knd Rai
vo Mänd.

Emeriitprofessoriks on kavas 
nimetada professorid Astrid 
Saava ja Tiina Talvik.

Õigusteaduskond 
valib dekaani
Õigusteaduskonna dekaani 
kandidaadiks esitasid professo
rid Raul Narits, Jaan Sootak ja 
Paul Varul praeguse dekaani 
prof Kalle Meruski.

Riigi- ja haldusõiguse prof 
Kalle Merusk on andnud kandi
deerimiseks kirjaliku nõusole
ku. Prof Merusk on juhtinud 
õigusteaduskonda 2000. aasta 
jaanuarist.

Dekaani valimine toimub 26. 
juunil.

. . S u n d e k s e mp l a r

Tartu Ülikooli botaanikaaed 200
V arje  S oo tak

NR. 23 (2142)
R aama ТКТППГ

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT 20. juuni 2003

TARTUENSIS
TASUTA

200-aastane botaanikaaed 
on nõukogudeaegselt plaa
nimajanduselt uue ühiskon
na turumajanduse reeglitele 
üle läinud iseõppimise kor
ras. Juuli algul jagatakse ko
gemusi teiste postsotsia
listlike maadega.

“Meie tingimused erinevad 
suuresti nii Venemaa kui ka rik
ka Lääne-Euroopa majandus- 
tingimustest. Kõik need vahe- 
vöotme botaanikaaiad on pida
nud ise turumajanduse reeglid 
selgete tegema,” selgitab aasta
tel 1991-1997 Tallinna Botaa
nikaaeda juhtinud ja 2001. aas
ta sügisest ülikooli botaanikaaia 
direktor Heiid Tamm. Seepä
rast oligi auväärset iga tähista
val botaanikaaial mõte korral
dada aastapäeva puhul rahvus
vaheline konverents “Botaani
kaaedade arengustrateegiad 
muutuvates majandustingi
mustes” .

Arengustrateegiad

Heiki Tamme sõnul on postsot
sialistlikel maadel juba kümne
aastane turumajanduslik koge
mus ning koos nende maade 
botaanikaaedade esindajatega 
tahetaksegi arutada, mis kuskil 
edukalt toiminud, milliseid vigu 
tuleks vältida. ‘Vanad botaani
kaaiad rajati tavaliselt ülikooli
de juurde ning neid on sageli 
käsitletud kui ainult akadeemi
lise hariduse õppebaase. Maail
mapraktika näitab aga, et nii ei 
majandata aedu enam ära.”

“Konverentsi kokkukutsumi
se teine eesmärk on koostöö. 
Kuna teeme koostööd Rahvus
vahelise Botaanikaaedade Loo
duskaitse Organisatsiooniga, 
siis pöörame suurt tähelepanu 
ka looduskaitsealustele taime
dele ja geneetiliste ressursside 
kaitsele nii botaanikaaedades 
kui ka oma riigis tervikuna, ” 
selgitas Tamm.

Juubel ilmestab ettevõtmisi

Botaanikaaiale lähenejad mär
kavad värskelt restaureeritud 
piirdemüüri, väravaid ja trepis- 
tikku. Need tööd on tehtud Tar
tu linna toetusel. Aeda siseneja
te tähelepanu köidab kõige
pealt uusehitus, mille karkassi
le sel nädalal klaase pandi. Õieti 
pole see päris uus ehitis, vaid 
teistest hoonetest kõige halve
mas seisus olnud vana kasvu
hoone rekonstrueerimine kol
meks uueks. Tamme sõnul tule
vad sinna troopilise vihmamet-

jDirektor Heiki Tamm ütleb, et kasvuhoonete karbi ehitustööd lõpevad veel juunis. v a r je  s o o ta k
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3. juulil kl 11 -  juubeliaktus ja konverentsi “Botaanikaaedade 
arengustrateegiad muutuvates majandustingimustes” 
avamine aulas,

kl 16.30 -  Baltimaade Botaanikaaedade Assotsiatsiooni koos
olek botaanikaaias.

3.-4. juulil jätkub konverents ajaloo muuseumis,
3. juulil kl 19 -  Botaanikaaia Sõprade Seltsi vastuvõtt botaanika

aia alpinaariumi amfiteatris,
kl 20 -  Minnesota puu istutamine,
4. juulil kl 11.30 -  juubelialbumi ja -medali esitlus ajaloo 

muuseumis.

sa, troopilise mäestikumetsa ja 
kõrbetaimede kasvuhooned.

“Rikkalike taimekollektsioo
nide abil saab ülevaate kogu 
maailma taimestikust. Siin on 
võimalik ka seletada, kuidas ka
sutatakse neid taimi tarbe-, ilu- 
ja ravimtaimedena,” rääkis 
Tamm.

Kasvuhoonete lõpetamine 
vajab 6 miljonit krooni ja see 
tuleb botaanikaaial veel hanki
da. Karbi ehitamine maksis 5, 3 
miljonit, mis saadi keskkonna
investeeringute keskuselt ja üli
koolilt. Karbi ehitustööd peak

sid lõppema veel juunis.
Kavas on rekonstrueerida ka 

dendropargi Põhja-Ameerika 
osa, kuhu luuakse uus kollekt
sioon -  Minnesota salu. Esimese 
puu, punase tamme, istutasid 
sinna aasta tagasi ülikooli juu
beliürituste ajal vabariigi presi
dent Arnold Rüütel ja rektor 
prof Jaak Aaviksoo. Botaanika
aia juubeliürituste! istutavad 
sinna puu Ameerika kolleegid. 
Direktori sõnul on tartlastel 
suur abi Minnesota Ülikooli 
Maastikuarboreetumi Fondilt. 
Fond toetas neid näiteks ka

transpordi muretsemisel.
Juubeliks on juba ilmunud 

botaanikaaia mark, ümbrik ja 
postkaardid, tulemas on album 
ja medal.

Direktor märkis, et suur tugi 
on olnud ka paari aasta eest 
loodud Botaanikaaia Sõprade 
Seltsist, kes aitab üritusi korral
dada, taimeriigi teadmisi levita
da jpm. Juubeli ajal on kavas 
valida president Lennart Meri 
Botaanikaaia Sõprade Seltsi au
liikmeks.

Üheks väga oluliseks suunaks 
peab direktor tööd elanikkonna 
kõigi rühmadega. “Juba lastele 
tuleb taimi tutvustada, loodust 
kaitsma õpetada. Oleme tegel
nud ka puuetega inimestega, 
neile on aiand uskursusi korral
datud. Tartu külalistele saame 
botaanikaaeda tutvustada viies 
keeles. Voldikuid on neljas kee
les, juubelialbum ilmub eesti-ja 
ingliskeelsena.”

Õppe- ja teadusbaas

Botaanikaaia rikkalikud taime
kollektsioonid on rajanud ajaloo 
vältel TÜ rahvusvaheliselt tun

tud professorid. Kollektsiooni
de täiendamist jätkatakse. 
“Teeme seda vastavalt oma 
arengukavale, mis on praegu 
uuendamisel,” ütles Tamm.

“Olulist tähelepanu pöörame 
Eesti oma taimedele, et säilita
da Eestis aretatud sortide ge
neetiline ressurss ja eksponee
rida looduslike liikide ning sor
tide tüüpilisemaid rühmi.”

Tamm tõi näiteks loodava po
jengide ja elulõngade kollekt
siooni, täiendatakse rooside, sõ
najalgade, käpaliste kogu. Pide
valt täiendatakse ka botaanika
aia kaashallatavat andmebaasi 
“Eestikeelsed taimenimed” .

Tihedaim koostöö on ülikooli 
botaanika ja ökoloogia instituu
diga, kellega koos osaletakse 
taimeliikide kaitse uurimistee
mades.

“Me peame seda huvitavat ja 
rikkalikku ajaloolist kultuuripä
randit hoidma ja arendama nii 
tudengite õppe- kui ka teadlas
te uurimisbaasina ning kogu 
elanikkonna loodushariduse 
koolituskeskusena,” rõhutas di
rektor.

• •

Tartu Ülikooli teadlased teevad uneuuringuid
V arje  S oo tak

17. juunil avati TÜ Kõrvaklii- 
nikus Baltimaade mood
saim uneuuringute keskus.

Kliiniku juhataja prof Mart 
Kull näitab kaasaegset apara
tuuri, mille abÜ saab üheaegselt 
registreerida aju-, südame-, 
hingamis- ja muude organite 
tegevust. Nii saab prof Kulli sÖ- 
nul kompleksse ülevaate pe
rioodist, mil inimene peaks 
öösel taastuma ja end järgmi
seks päevaks välja puhkama. 
“Unel on mitu staadiumi, osa 
neist kurnab inimest, osa puh
kab. Selliste uuringute abil saab

näha, kas inimene üldse puh- 
kuseuneni jõuab. Kui näiteks 
autojuht jõuab puhkuseuneni 
ainult kolme minuti jooksul, on 
ta rooli taga eriti ohtlik. Maail
mas tehtud uuringud näitavad, 
et hingamishäiretega autojuhti
del juhtub Õnnetusi mitu kordi 
rohkem.”

Kulli sõnul puudutab une 
kvaliteet meid kõiki. “Sageli on 
puhkuseuni lühiajaline ning är
gatakse väsinuna.”

Eriti oluline kontingent on 
lapsed. Saksa teadlaste uurin
gute põhjal on väljamagamata, 
norskajate laste õppeedukuski 
kehvem. “Unehäiretega lastel

on ka vastupanuvõime haigus
tele väiksem, nad on sageli teis
test haigemad. Tihtipeale ravi
takse neil lihtsalt külmetushai- 
gusi, jõudmata haiguse põhjus
teni. Meie ravime neid kirurgüi- 
selt komplekslõikusega (nina- 
polüübid, adenoidid, kurgu- 
mandlid).

Küsimusele, kui kaua on üli
koolis und uuritud, vastas prof 
Kull, et norskamise ja unehäire
te seoseid hakati uurima 10-12 
aastat tagasi. “Maailmas defi
neeriti norskamine haigusena 
SOndate algul, meie olime küm
mekond aastat mahajäänud.”

Ülikoolis tegeldakse une-

uuringutega ka psühhiaatria
kliinikus prof Veiko Vasara juh
timisel. Psühhiaatriakliiniku 
teadur Marlit Veidi on sel tee
mal esimesena doktoritöö kaits
nud.

“Tegeleme nii teaduslike 
uuringute kui ka arstipraktika
ga. Norskamise üle pole tarvis 
piinlikkust tunda, selle ja muu
de unehäirete vastu saab meie 
kliinikust abi,” ütles prof Mart 
Kull.

Professor Mart Kulli sõnul 
saab unehäirete puhul abi 

uuest keskusest.
VARJE SOOTAK
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Ülikooli lõpetajad 2002/2003
Head ülikooli 
lõpetajad!
Soovin teile ülikooli 
lõpetamise puhul palju 
õnne ja  edu! Loodan, et 
ülikooli lõpudiplomit 
vastu võttes mõtlete ka 
sellele, et te pole mitte 
lihtsalt ülikoolilõpetajad, 
vaid Tartu Ülikooli 
lõpetajad. Tartu Ülikooli 
on lõpetatud sajandeid 
enne teid ja  usutavasti 
lõpetatakse veel ka 
sajandite jooksul pärast 
teid. See tõsiasi annab 
teie diplomile märkimis
väärse lisaväärtuse. 
Varasemate lõpetajate 
saavutused lisavad teie 
haridusele kaalu, ent 
lisaks tõsiseltvõetavama
le sisule pannakse Tartu 
Ülikooli diplomiga teile 
kaasa ka suuremad 
kohustused. Teie õlul 
lasub vastutus esindada 
väärikalt ülikooli ja kõiki 
neid, kes läkitatud aima 
materY sammaste vahelt 
ellu enne teid. Selleks 
soovin teile tarkust 
omandatud teadmiste 
elluviimisel!

Õigusteaduskond

Jaak Aaviksoo
Tartu Ülikooli rektor

Arstiteaduskond
BAKALAUREUSEÕPE Renata Melnikova Soüe Marjatta Vuolio Kai Laanmets
ARSTITEADUS Signe Mets Kristiina Öpik Maret Mahlapuu
Urho Abramov Olga Miroškina Marjana Milerman
Kerstin Aimla Mairi-Heydi Mitt PROVIISORIÕPE Kaupo Ottas
Marek Alanurm Andrus Mullamaa Kati Aaren Katrin Paberit
Kristiina Allikvee Kerstin MÖttus Merje Ambo Kairi Piho-Ottas
Rasmus Allikvee Vita Novosseltseva Kristel Aver Elen Piik
Lilit Ambartsumjan Edikai Nurmsalu Jana Danilovitš Veera Piontkovskaja
Sergei Beljajev Sirpa Maarit Helena Orilahti Toomas Ein Polina Pritšetnikova
Julia Borissova Kati Paal Eeva Jürgens Maige Proosa
Kristo Erikson Rein Pahk Kristjan Kongi Helen Pruuli
Natalja Fomitševa Tuuli Paju Maarja Krass Helen Reino
Marianna Frik-Amelin Tarmo Peda Kristina Kuzina Maria Sinilnikova
Natalja Galitvina Teho Peetsu Katrin Kõiv Merje Susi
Karoliina Gekk Raine Pilli KailiKägo Kristi Talviste
Anastassia Gontšarova Piret Pirn Ivo Laidmäe Veronika Vabson
Dmitri Gorjatšev Piia Maarit Pulkkinen Jana Lass Kertu Varendi
Kaido Hanni Markko Pärtelpoeg Reeli Lotamõis Veiko Vengerfeldt
Lenne-Triin Heidmets -  cum Hanna Pükke Ljubov Mešalkina Henri Ventmann
laude Aleksei Rakitin Kaisa Naelapää
Viktoria Homik Kristina Rappu Maria Novikova ÕENDUSTEADUS
Pille Idarand Karin Ratnik Raina Reiman Birgit Aumeste
Mari Ilp Maris Rebane Andres Seppa Hele Nurme
Juri Ivanov Kaia Robi Tanel Siimon Margit Reimets
Julia Ivanova Olga Romantšik Anneli Tamm Merle Taevik
Hanna Katriina Jäntti Marika Saar Serly Tooding Terje Ütt
Maria Järve Andrei Šamarin Silver Türk
Katrin Kaarlõpp Olga Saveljeva Kati Uibopuu AVATUD ÜLIKOOL
Kai Kaljuma Tarmo Sibul Ruth Vaher ÕENDUSTEADUS
Marju Kallaste Andres Siig Kristi Väits Mare Janvest
Annukka Maaret Kangasniemi Piret Siinor Lea Karik
Kadri Kangro Aliti Sillaste HAMBAARSTITEADUS Katrin Kivik
Janne Kask Jekaterina Šiškova Tatjana Batištševa Epp Kivisaar
Liina Kask Lilli Suigusaar Anatoiy Chernov Mai Kuum
Saara Hillevi Kiventöyry-Tocklin Pirja Suits Kristina Dmitrieva Aina Lõõbas
Seren Kivi Mihhail Žarkovski Anton Garajev Kristi Puusepp
Külli Kivilaid Jelena Žukova Irina Gruzdeva Eve Püssim
Hanna Kokamägi Viktoria Tagel Krista Haugas Mairi Saks
Indrek Koovit Erik Tamp Katri Hindrikson Marika Salusaar
Kati Koijus Jaan Tepp Raili Isotamm Maire Vilimaa
Jelena Korobova Ingrid Tevis Tanel Ivask
Natalja Kulakova Tuomas Antero Tocklin Jelena Jazõkova MAGISTRIÕPE
Jaanika Kumm Anna Maija-Stiina Toivonen Olga Jazõkova Katrin Kiisk
Mikko Juhani Kähkönen Dimitri Torpašev Eliis Kaselo Krystiine Liiv
Rael Laugesaar Margus Tramberg Geidi Kaseväli Svetlana Lissitsina
Malle Lehtmets Osmo Ilkka Mikael Hirsa Kairi Kirs Mihhail Muzotsin
Eve Leuska Svetlana Ussova Ksenia Kivitoa Mare Remm
Juha Matti Lievonen Marju Vanker Katrin Kolk Tiiu Rudov
Maarika Liik Olesja Vellend Marke Krukov Liis Rooväli
Riho Luite Kadi Veri Ksenia Ksentitskaja Natalja Subina
Vladislav Malikov Anna Vorobjova Anastassia Kuldmaa
Kaisa Kaarina Mannola Kaarina Vuks Tiina Kurrik

BAKALAUREUSEÕPE Ülle-Riina Raja
Erik Aas Riina Rebane
Janne Allandi Sander Rebane
Sigrid Allikvere Ruth Roger
Liina Anger Madis Saar
Karin Antsov Juta Saarevet
Manro Aparin Kristjan Siigur
Silver Eensaar Jörgen Siil
Ulrika Eesmaa Kristina Suvalova
Rene Frolov Kätlin Šahmatova
Heüi Haabu Katalin Talur
Ave Henberg Martin Tamme
Meelis Hint Nele Tammemäe
Silvia Ciara Inslermann Aivar Taro -  cum laude
Juulika Jõeleht Kristiina Teder
Arnika Kalbus Karen Tikenberg
Allan Kaldoja Piret Tiks
Rivo Kaldvee Helena Tohvri
Tanel Kask Katri Tomson
Siiri Kiri Marit Toom
Monika Koolmeister Liis Toomsalu
Maria Kõiv Birgit Varrik
Mait Laaring Rene Varul
Matti Laarmaa Veiko Vaske
Margus Lentsius Martin Velling
Triin Ligi Kristina Vind
Ingeri Luik
Diana Lõhmus AVATUD ÜLIKOOL
Katri Lõhmus Riho Friedrichs
Rando Maisvee Mariko Jõeorg
Marko Mehilane Tanel Jõks
Kersti Meri Maano Koemets
Ingrid Muul Anne Kruusement
Kalev Mändmaa Mirjam-Mari Marastu
Indrek-Ivar Määrits Triin Nymann
Liina Naaber Sirli Pailk
Alo Noormets Egon Raim
Irene Ohvril Signe Reidla
Natalja Ollõkainen Kaja Remmelkoor
Hiie Ormisson Jaana Rätsep
Raul Otsa Õrne Suur
Kadri Paris
Jaak Parre MAGISTRIÕPE
Peter Pedak Imbi Jürgen
Virge Pihel Ele Liiv
Vaido Põldoja Indrek Lillo
Tuuli Pärnsalu Jaanus Ots
Rauno Raav Paavo Randma
Gert Raig

Roland Karo ja  Kristiina Tüür lõpetasid usuteadusko?x- 
na cum laude diplomiga. 2 X VARJE SOOTAK

U suteaduskond
BAKALAUREUSEÕPE
Marilii Adamson
Angelika Armolik
Kristina Kaljulaid
Marge Kaplinski
Roland Karo -  cum laude
Uwe Kersna
Kairit Kiissel
Gea Kurvits
Meeli Lepik
Kristel Niidu
Anu Põldsam
Kadri Resik
Tiit Sibul
Maaija Sokk
Anna Steinberg
Kristiina Tüür -  cum laude
Lea Väljaots

ÕPETAJAKOOLITUSE
KUTSEAASTA
Marilii Adamson 
Maire Ivanova 
Kristina Kaljulaid 
Gea Kurvits 
Olga Schihalejev

MAGISTRIÕPE
Anne Burghardt 
Liina Ootsing
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Õige ülikooli valik
V arje  S ootak

Ajakirjanduse ja kommuni
katsiooni osakonna lõpeta
nud Andri Maimets ütles, et 
sai ülikoolist väga hea hari
duse ja suhtlusringkonna.

Andri astus ülikooli 1997. 
aastal. Ülikooli avaaktusel aulas 
ütles ta sisseastujate nimel oma 
kõnes, et Tartu Ülikooli valisin 
nad oma haridustee jätkami
seks suuresti tuginedes veen
dumusele ja usule, et see on 
parim võimalikest. ‘Valikut te
hes pidasime silmas nii tradit
sioone kui väärikaid eeskuju
sid... Asusime siia teadmisega, 
et seda sammu ei pea me prae
gu ega kunagi hiljem häbene
ma.” (UT nr 27, 5. sept 1997).

Oma lõpuaktuse päeval ütles 
Andri, et tal oli õigus ülikooli 
valikul. ”Ma ei kahetse. Kes tu
leb ülikooli ametit õppima, kes 
haridust omandama. Mina tulin 
haridust saama. Sain ka väga 
laia silmaringi ja toreda suht
lusringkonna,” selgitas Andri.

Ajalehes Postimees töötav 
Andri Maimets ütles, et tema 
jaoks on Tartu Ülikool Eesti 
ühiskonnas väga kõva aluse 
pannud. “Olen sellega väga ra
hul.” Andri Maimets kõneles sisseastujate nimel 1997. aasta avaaktusel. e d u a r d  s a k k  Ülikool on lõpetatud. v a r je  s o o t a k

Filosoofiateaduskond
BAKALAUREUSEÕPE
AJALUGU 
Marko Angerjärv 
Aivar Annamaa 
Janika Aso 
Karin Austa 
Peeter Helme 
Kristiina Hiiesalu 
Tiina Hirv 
Indrek Jalas 
Kristiina Johanson 
Peeter Kaasik 
Kristel Kalda 
Gert Keldo 
Merje Kikas 
Priit Kivi 
Liivi Kosk 
Andreas Kraas 
Kaido Laurits 
Andra Lelbret 
Liisi Lembinen 
Anu Lepasaar 
Raigo Loide
Reigo Lokk -  cum laude
Jaan Lomp -  cum laude
Külli Lupkin
Andra Lätt
Hiie-Maarja Lõhmus
Rait Männik
Riina Nemvalts
Silver Neps
Mihhail Panfiljonok
Roman Potapov
Indrek Riigor
Helen Rohtmets
Nele Rägo
Mairo Rääsk
Vladimir Sazonov
Henri Schasmin
Eva Sepping
Katri Süla
Triin Soonsein
Liisa Sooväli -  cum laude
Kersti Tammekunn
Moonika Teemus -  cum laude
Kadi Tolle
Siiri Traat +  õigusteadus 
Helen Vaab 
Kaarel Vanamölder 
Siret Vene 
Artur Viira 
Tiina Vint
Merit Voore -  cum laude

EESTI JA SOOME-UGRI KEE
LETEADUS 
Annika Annusvere 
Maarika Arimäe 
Mari Bogatkin -  cum laude 
Kadri Jõks 
Katrin-Maria Kalbus 
Helen Koks 
Eelika Kähari 
Liisel Laks 
Kristel Leisalu

Pärtel Lippus 
Laura Merirand 
Õnne Mikli
Ursula Mälk -  cum laude
Gabriella Nad
Maarja Okk
Kerli Olt
Eve Paomees
Evelin Piip -  cum laude
Anu Seppa
Kadri Siilaberg
Karin Soodla
Liina Tiidermann
Tuuli Tuisk
Sille Vadi
Veronika Varep
Ello Varjas
Margot Vent
Laivi Vodi +  psühholoogia 
Reet Weidebaum

EESTI KEEL VÕÕRKEELENA
Svetlana Anissova
Irina Belik +  avalikkussuhted ja
teabekorraldus
Ksenia Ess
Aljona Frolenko
Jelena Garus
Ilona Grahhina
Irina Kajalina
Kairit Kangur
Julia Klepikova
Karin Krondel
Aire Kukk
Kairit Kuldmets Johnson 
Irina Meljakova 
Argo Mund 
Annika Nigul 
Tatiana Okuneva 
Viktoria Orlova 
Julia Pill
Natalja Pistšassova 
Maria Ratassepp 
Julia Skripkina 
Julia Smirnova 
Marina Terentjeva

FILOSOOFIA 
Kaimar Karu
Triinu Linnus + õigusteadus
Ave Mets
Peeter Piiri
Märt Põder
Juhan Saharov
Julia Šestakova

GERMAANI-ROMAANI
FILOLOOGIA
HISPAANIA KEEL JA
KIRJANDUS
Keiu Kalaus -  cum laude
Kadri Kõusaar
Kadri Leit
Maris Peebo
Kristiina Raudsepp

Õie Siimon 
Anneli Tarto

INGLISE KEEL JA KIRJANDUS 
Külli Alliksaar 
Agris Ambos 
Kai-Riin Bachmann 
Julia Boman
Piret Henno +  õpetajakoolitus
Maiki Hint
Karin Issajev
Miijam Kaare
Saskia Kangro
Katrin Kaun
Redi Koobak
Katrin Kravtsov
Tanel Laan
Monika Liivamägi
Kairit Lillepärg
Katri Link
Eve Loik
Maarit Maimets
Marlis Mallo
Gea Mägi
Merle Palu
Liis Parre
Pirjo Püvi
Ave Rannik -  cum laude
Anett Raup
Riina Roomeldi
Hiie Saumaa -  cum laude
Evelin Schapel -  cum laude
Triin Sepp
Andra Siibak
Dmitri Šmorgun
Külli Tabur
Maria Taniroo
Kärt Tekkel
Jaanika Tsopp
Alisa Tsõmbarevitš
Kristi Vene
Berit Vilu -  cum laude

KLASSIKALINE FILOLOOGIA
TntAriko
Kristin Kurs
Jane Roos

PRANTSUSE KEEL JA 
KIRJANDUS 
Marge Palm 
Kadri Raudsepp 
Ülle Reiman 
Maria Stogova

SAKSA KEEL JA KIRJANDUS 
Ingrid Aimla 
Janno All 
Anita Bojarun
Maire Isotamm -  cum laude 
Kristi Kalev 
Kairit Kaur 
Ene Kelder
Kaire Koitla + Õpetajakoolitus 
Ketlin Maide

Diana Mikita +  Õpetajakoolitus
Julia Nilova
Maarika Nugis
Jaano Põder
Eva Pütsep
Riin Raie
Tea Randma
Annika Rõõmus
Kirsti Sinivee
Teije Tamming + õpetajakoolitus

SKANDINAVISTIKA 
Annika Aasna 
Evelin Hiiemäe 
Merili Ilves 
Piret Kams 
Mariliis Kohver 
Külu Kuusmik 
Toomas Lapp
Kristel LÕuk +  politoloogia
Kati Rostfeldt
Tiina Strauss -  cum laude

KIRJANDUS JA RAHVALUULE 
Marietta Aardam 
Kerle Arula 
Siiri Erm
Külli Hütt 4- õpetajakoolitus
Piret Jaaks
Helen Kõmmus
Margot Lepp
Riina Liivand
Neeme Lopp
Külli Paulus
Maarja Pedaja
Käthe Pihlak
Jaana Puksa
Sirle Põdersoo
Merilin Raud
Liana Roos
Silver Sikk
Triinu Sillaste
Leiu Sulg
Stella Sägi
Ursula Zimmermann 
Kärri Toomeos-Orglaan 
Linda Trummal 
Tiina Vaiksalu

MAALIKUNST 
Liina Laaser 
Sami Makkonen 
Jane Remm 
Merike Orav 
Angela Orro 
Anna Savihhina 
Ode Taul

VENE JA SLAAVI FILOLOOGIA
Svetlana Belova
Katrin EomÕis
Dmitri Ivanov cum laude
Violetta Knout
Ene Kruuse
Maarika Kulešas

Marina Laane 
Kristina Lepistik 
Marge Lumi 
Diana Luptova 
Natalja Rõ*ikova 
Elena Shadrina 
Natalja Zubritskaja 
Julia Tištšenko 
Olga Trofimova 
Alina Tsvetkova 
Katerina Tšernõšova 
Margit Vunder

AVATUD ÜLIKOOL
AJALUGU 
Heiki Samel

EESTI KEEL TEISE KEELENA 
Ülle Kõllo 
Henn Rajalo

INGLISE KEEL JA KIRJANDUS 
Kaia Norberg

SAKSA KEEL JA KIRJANDUS 
Kait Ristmets

ÕPETAJAKOOLITUS 
Sigre Andreson 
Jelena Bida 
Nade*da Gorjajeva 
Jekaterina Gusseva 
Jevgeni Hapov 
Maarja Hollo 
Siiri Hommik 
Katrin Ilves 
Meija Jalg 
Karolina Johanson 
Monika Järveoja 
Mari-Liis Kalvik 
ÜllikaKukk 
Jevgeni Kuznetsov 
Külli Laikre 
Annika Matson 
Maive Meister 
Antonina Muravjova 
Kristi Musteikis 
Meta Narusberk 
Marika Nurmsalu 
Eva Orav 
Maris Palgi 
Gitta Raichmann 
Liina Raudla 
Elo Rebane 
Triin S aarmaa 
Natalia Sajina 
Maiu Salmistu 
Maive Sinijärv
Maria Smor • evskihlv Smirnova
Karin Suuban
Irina SÕssenko
Olga Širokaja
Leanne Tamm
Elo Valdmets
Susanna Yliniemi-Liias

MAGISTRIÕPE
AJALUGU 
Külli Erikson 
Katrin Kello 
Anneli Lõuna 
Indrek Paavle

EESTI JA SOOME-UGRI 
KEELETEADUS 
Karen Kuldnokk 
Kristiina Praakli 
Piret Voll

FILOSOOFIA 
Urmas Ivask

GERMAANI-ROMAANI
FILOLOOGIA
Elena Gordeeva
Nele Hollo
Kai Kull
Triin Lõbus
Indrek Öis
Kiijalik tõlge
Maire Aarsalu
Liina Altvee
Maie Fedini
Tiia Haud
Kätlin Järve
Marvi Järve
Kaidi Kask
Katrin Keremäe
Kleio Konstabel
Kairi Kuha
Epp Leete
Helen Leht
Mari Lill
Nele Lopp
Marge Paal
Dmitri Platonov
Maret Rokk
Hanna Rosenvald
Kai Tafenau
Ülle Tensing
Anneli Vetka
Mari Vihuri
Konverentsitölge
Ingrid Dorbek
Jana Jalvi
Ede Mets
Riina Mägi
Mari-Ann Mändoja
Ruth Niibo
Triinu Pits
Eele Prints
Margot Savisaar
Annika Sepp
Agnes Traksmaa

KIRJANDUS JA RAHVALUULE
Katrin Ennus
Kristi Jõesaar
Liina Jääts
Lauri Sommer
Ell Vahtramäe



4  UNIVERSITAS TARTUENSIS 20. juuni 2003

Bioloogia-
geograafiateaduskond
BAKALAUREUSEÕPE
BIOLOOGIA 
Tsipe Aavik
Anastassia Andrianova 
Koit Arro 
Helena Faust 
Evelin Heinaste 
Kristi Heinlaid 
Natalja Jeijomina 
Karina Junossova 
Inga Jõgisalu 
Martin Kadai 
Oksana Kalugina 
Helen Karu -  cum laude 
Martin Kesler 
Kedy Kivirand 
Kaida Koppel 
Marju Korsten 
Kadi Kuuskmäe 
Maiju Kägu 
Velda Lauringson 
Hedi Laursoo 
Annika Liivak 
Tiit Lukk 
Tõnu Malsub 
Kelly Markna 
Kristina Mäemets 
Mari Mälk)
Majalis Mändoja 
Kristel Mölter 
Triin Mölter
Liina Nagimaja -  cum laude
Oliver Parrest
Priit Pruunsild
Piret Põltsama
Janar Raet
Reet Rannik
Jelena Rappu
Diana Remets
Ragmar Saksing
Erkki Sild
Julia Šilina
Silver Sirp
Anne Soovik
Alina Sumerina
Kristel Tatsi
Kairit Tints
Margit TUrb
Jane Türbsal
Aigi Ustinov
Merle Vahter
Svetlana Vesselova
Juta Voist
Egle Vulla
Viktoria Zadan

GEENITEHNOLOOGIA 
Tamara Aid - cum laude 
Maija Danil 
Kärt Denks 
Jana Eensalu 
Maaija Haugas 
Jelena Izotova 
Sigrid Järv
Kaia Kala -  cum laude
Monika Karmin
Anna Kazanseva
Kalle Kipper -  cum laude
Liina Kosenkranius
Pille Kotka
Dmitri Lubenets
Priit Lulla
Kati Meerits
Marit Merigan
Janno Mäeotsa
Mari Ojarand - cum laude
Mario Plaas
Merlin Ploom
Irina Puzõrjova
Hele-Riin Pähn
Kaie Rohtla
Ranno Rätsep
Eero Talts
Erika Tamm
Karin Tamm
Karmen Tammik
Kristel Vabrit -  cum laude
Aive Vahtramäe
Vladimir Vimberg -  cum laude
Kristjan Välk

GEOGRAAFIA 
Signe Alama 
Hando Hain 
Ann Ideon 
Kerly Ilves 
Pille Kams 
Kristo Kiiker 
Aliis Kivilo
Evelyn Koduvere -  cum laude

Juhan Voist lõpetas 
geograafia osakonna 1976, 
tütar Julia bioloogia 
osakonna tänavu.

Inna Koit 
Helle Koppa 
Miina Krabbi 
Mihkel Laan 
Jana Laurend 
Kati Männik 
Heli Ojala 
Jaan Pärn 
Mari Pärnpuu 
Siiri Silm 
TiitTikkar 
Ester Toome 
JaakVaiknemets

GEOLOOGIA 
Riho Enni 
Mariina Hiiob 
Evelyn Kalam 
Marko Kohv 
Maret Markson 
Mats Meriste 
Krista Niinepuu 
Marko Puksing 
Ranek Rohtla 
Tommi Soveri 
KaidiTilk 
Kristjan Urtson

KESKKONNATEHNOLOOGIA 
Olav Avarsalu 
Alar Jürgenson
Kristjan Karabelnik- cum laude
Robert Kiviselg
Merje Lesta
Kristiina Lobjakova
Hans Orru
Kalev Repp
Madli Sarv
Piret Sütt
Roomer Tarajev
Alar Teemusk
Helina Värton

LOODUSTEADUSTE ÕPETAJA
PÕHIKOOLIS
Annika Ait
Oksana Bolšakova
Olga Denissenko
Elena Dulub
Tiina Karu
Eve Kasekamp
Kristi Kuningas
Jekaterina Kutuzova
Pavel Kuznetsov
Tna Lepik
Julia Martõštšenko
Reet Meerits
Anne Muru
Kristel Mõistus
Andres Niinemägi
Helen Oppar
Kaja Oru
Pilvi Paabut
Heli-Anneli Pentjärv
Külli Pesti
Olesja Rjažetškina
Ülo Rästa
Maarika Sild
Miralda Sildvee
Age Streng
Pille Sõrmus
Alo Särg
Rein Tarros
Merle-Kairit Toom
Jaanus Uibu
Eve Vahtra
Madli Varik
Annika Viikmaa
Riina Villak

ÕPETAJAKOOLITUSE 
KUTSEAASTA 
Marina Kamenskaja 
Ingrid Vigel

MAGISTRIÕPE
Anto Aasa 
Aune Ahman 
Eve Eensalu 
Tiiu Elbra 
Dalial Freitak 
Maiju Gruno 
Aveliina Helrn 
Merle Kaljusmaa 
Kersti Kangro 
Indrek Kask 
Katrin Kepp 
Priit Kilgas 
Anu Kisand 
Kaupo Kohv 
Teet Krause 
Reedik Kuldkepp 
Maris Kuningas 
Rainer Kuuba 
Helen Künnap 
Anne Laius 
Jana Limbo 
Aleksei Lulla 
Kristiina Mardi 
Luule Medijainen 
Merike Merimaa 
Reedik Mägi 
Pille Mänd 
Kaidi Möll 
Ingrid Niklus 
Alar Noorvee 
Kaspar Nurk 
Allan Nõmmik 
Vello Palm 
Hugo Petfai 
Maile Polikarpus 
Egle Puidet 
Pille Pärn 
Hanno Roomere 
Kai Rünk 
Lauri Saag 
Siiri-Lii Sandre 
Toomas Silla 
Valeria Sizemskaja 
Oliver Tomingas 
Ingmar Tulva 
Eva-Liis Tuvi 
Väino Vaino 
Rauno Veeroja 
Aare Verliin 
Evelin Verš 
Erki Õunap

Haridusteaduskond
BAKALAUREUSEÕPE
KASVATUSTEADUSED 
Leila Asarmekova 
Anna-Liisa Blaubrük 
Nele Joassoone 
Karmen Kiho 
Egle Kivik 
Riin Kobin 
lvi Kukner 
Anu Kõrv 
Siret Leinpuu 
Siiri Lepasaar 
Agnes Männik 
Karin Oinberg 
Hanneli Olspert 
Merlin Orgia 
Katrin Pärgmäe 
Alo Raieste 
Triinu Rannamaa 
Lianne Ristikivi 
Aliis Russ 
Anu Samet 
Katrin Siilak 
Agnes Sõmermaa 
Tiia-Mai Teder 
Priit Toomiste 
Marek Tumanov 
Heidi Unt 
Kristel Uring 
Jessika Vaher 
Kristi Vasemägi 
Merike Vellend

ÕPETAJAKOOLITUSE 
KUTSEAASTA 
Mairis Minka 
Eve Mägi 
Helin Pevkur

Magistriõpe 
PEDAGOOGIKA 
Astra Tints

ERIPEDAGOOGIKA 
Evely Babenko 
Kadi Ilves 
Kaidi Kleesmann 
Erle Kuusk 
Kaja Laande 
Airis Meier 
Margit Moor 
Tüa Pille 
Marit Roos 
Kulla Saar

ÕPETAJATE SEMINAR
KLASSIÕPETAJA 
Reilika Alter

Süja Aluoja 
Helina Helenurm 
Monika Helm 
Signe Kinsiveer 
Kristi Klais 
Kadri Koemets 
Reelika Kõiv 
Marge Lahe 
Sigre Leht 
Heleri Lõhmus 
Janeli Lõoväli 
Miina Meriste 
Emeri Möldri 
Urlika Naha 
Kätlin Neimann 
Helen Peetersoo 
Silja Piilman 
Kaie Raud 
Katre Riives 
Margit Rooväli 
Ave Seim 
Karin Soosaar 
Egle*Diana Timusk 
Tuuli Urb

PÕHIKOOLI EESTI KEELE
KUI VÕÕRKEELE ÕPETAJA
Arina Berestova
Julia Bulkina
Kristi Järv
Julia Labunskaja
Sirli Lepik
Nadežda Masjukova 
Marika Paal 
Raina Reiljan 
Julianna Morozova 
Nele Simson 
Tamara Soots 
Kristi Zujeva 
Maüis Teppo 
Marina Tomassova 
liis Virki 
Maris Vöhla

MUUSIKAÕPETAJA 
Tiina Kadarpik 
Kadri Kutsar 
Kristina Minajev 
Signe Saarniit 
Lea Sirkel

AVATUD ÜLIKOOL
KASVATUSTEADUSED 
Svetlana Keisk 
Marike Uusjärv

ERIPEDAGOOGIKA 
Raili Loit

Anu Ramnaveski

MAGISTRIÕPE
KOOLIKORRALDUS 
Inna Dolgova 
Margot Fjuk 
Maie Hannus 
Elle Kaljuste 
Merike Kaste 
Külli Korol 
Kalle Küttis 
Meeme Liivak 
Inna Toovis 
Margus Veri

ÕPETAJATE SEMINAR
KLASSIÕPETAJA 
Karin Alasepp 
Riina Antson 
Diana Asur 
Ilona Borotkin 
Eve Hütt 
Eve Ilves 
Tiia Kannik 
Elle Karu 
Mariana Kellner 
Triin Keres 
Kahi Kolk 
Kaie Kubri 
Helve Kukk 
Merle Kullas 
Ere Käis 
Ene Kärg 
Urve Köidam 
Piret Laikoja 
Valentina Larionova 
Tiina Luige 
Linda Markus 
Karin Mitt 
Jane Müllerson 
Karmen Münt 
Kaire Niilus 
Ly Org 
Anneli Orion 
Viive Palmits 
Maret Prehing 
Ene Punger 
Airi Pärnamets 
Ly Raudsepp 
Elo Saar 
Maaija Sootalu 
Ema Tamm 
Krista Tammik 
Katrina Tammistu 
Laine Tellmann 
Heli Vahermets 
Signe Veepere 
Janne Änilane

Füüsika-keemiateaduskond
BAKALAUREUSEÕPE
FÜÜSIKA 
Irina Aravina 
Olga Fütchenkova 
Reina Henn 
Ksenia Jazeva 
Kristjan Kannike 
Andrei Kärkkänen 
Joel Kuusk -  cum laude 
Sven Lange 
Tõnu Leemet 
Lauri Juhan Liivamägi 
Tarmo Luhaäär 
Rihet Luikmäe 
Marina Lulla 
Silver Lätt
Sander Mirme -  cum laude
Siim Oks
Sergei Pavlov
Tatiana Polikarpova
Paavo Pärn
Mariann Reissaar
Jevgeni Rivkin
Marko Zirk
Elmo Tempel
Thea Toomla
Janek Uin
Fred Valk
Markus Vardja
Viktor Vesi
Kerli Õunamaa

FÜÜSIKALINE 
INFOTEHNOLOOGIA 
Lauri Ehrenpreis 
Tanel Jakobsoo 
Harti Kiveste 
Kristjan Piir 
Risto Rahu 
Urmas Repinski 
Jüri Reinsalu 
Meelis-Mait Sildoja

INFOTEHNOLOOGIA 
Imre Paadik 
Henri Roostoja 
Laas Toom 
Dmitri Troškov 
Aleksandr Tšametski 
Andrei Tsõmbaljuk 
Laido Valdvee

KEEMIA 
Anu Allas 
Kaili Anier
Aleksei Bredihhin -  cum laude
Age Kaljuorg
Elmo Kuslap
Martin Kutsar
Agnes Kütt
Lauri Lipping
Margit Oja
Sven Parkel
Anu Ploom
Kristina Sabre
Helen Sulg
Daire Tiigivee
Oksana Travnikova -  cum laude 
Signe Vahur

MATERJALITEADUS 
Meelis Jürgens 
Gea Jürmann 
Margus Jänes 
Indrek Kivi 
Silve Liibert 
Mikk Putk 
Raul Rammula 
Marek Tiit 
Ailet Õis

KESKKONNATEHNOLOOGIA 
Reimo Alas 
Jüri Hion 
Jaanis Juhanson

Ago Kaasik 
Karin Kivits 
Martin Maddison 
Piret Petolai 
Karin Räägel 
Tanel Tamm 
Anne Vahter 
Marti Viirmäe

LOODUSTEADUSTE ÕPETAJA
PÕHIKOOLIS
Diana Androssova
Marina Bakirova
Jana Budašova
Julia Fridolina
Kairi Kannik
Janika Kuus
Dmitri Luppa
Triinu Maidla
Šeila Mündi
Irina Raketskaja
Britt Reimets
Risto Sarv
Tatjana Semjonova
Irina Stepanova
Viktoria Volkova

ÕPETAJAKOOLITUS 
Artur Jõgi 
Gerrit Kanarbik 
Kusta Rumma

AVATUD ÜLIKOOL
LOODUSTEADUSTE ÕPETAJA
PÕHIKOOLIS
Helle Jaaska
Reet Järvpõld
Annika Kala
Marge Kaljuste
Eve Kangur
Viive Kiis
Enn Kurg

Katrin Lumiste 
Kaja Parker 
Anneli Vahesalu

MAGISTRIÕPE
FÜÜSIKA 
Mari Burmeister 
Tõnis Eenmäe 
Svetlana Ganina 
Anti Hirv 
Indrek Jõgi 
Jaanus Karo 
Anti Liivat 
Andres Luhamaa 
Taavi Tuvikene 
Indrek Vurm

KEEMIA 
Erki Enkvist 
Lauri Jalukse 
Heüi Kasuk 
Anton Kotljarov 
Edith Kuusk 
Jaak Nerut 
Eva-Ingrid Rõõm 
Sven Tamp 
Eerold Vellemäe 
Kaido Viht

KESKKONNATEHNOLOOGIA 
Taimar Ala 
Anneli Palloson 
Aare Selberg 
Renata Sõukand

MOLEKULAAR- 
TEHNOLÖOGIA 
Iiris Kahn



T A R TU  ÜLIKOOLI AJALEHT

UNIVERSITAS
NR. 24 (2143)

T a r t u  ü l i k o o l i  

R a a m a t u k o g u

Я UVHEKSEMPLAR

29. august 2003

TARTUENSIS
www.ut.ee/ajaleht

Armas ülikoolipere!
Head uut Tartu Ülikooli 372. akadeemilist aastat!
Jaa k  A av ik s o o
Tartu Ülikooli rektor

Eelseisev õppeaasta saab 
Tartu Ülikooli, kogu Eesti ja 
kogu Euroopa jaokseriliseks 
aastaks. 14 päeva pärast ot
sustame referendumil Eesti 
Vabariigi liitumise Euroopa 
Liiduga ja eeldatava JAH ot
suse korral heiskame 1. mail 
2004 sinise tähelipu. Tartu 
Ülikooli kevadised lõpetajad 
lõpetavad Tartu Ülikooli Eu
roopa kodanikena.

Euroopa Liit -  see on uued 
võimalused ja uued välja
kutsed. Uued võimalused nii 
isiklikul, akadeemilisel kui 
ka rahvuslikul tasandil ning 
uued väljakutsed just sama
moodi. Nendele võimalustele 
ja väljakutsetele, avaramale 
teadusruumile ja mitmekesi
sematele arenguvõimalustele 
mõeldes tahaksin panna üli
koolipere liikmetele südame
le, et 14. septembril oleksite 
teiegi nende seas, kes hääle
tussedelit täites Eesti tulevi
ku üle otsustavad. See otsus 
puudutab otseselt ka Tartu 
Ülikooli tulevikku.

Püüelda kvaliteedi poole

Tartu Ülikooli ajalugu, aga 
eriti ülikooli jõupingutused 
viimasel kümnendil on olnud 
suunatud rahvusvahelise rah
vusülikooli ülesehitamisele. 
Oleme oma ülesannetega hästi 
hakkama saanud, aga see töö

Ülikooli tegevuse läbivaks mõtteks peab 
saama kvaliteet õppimises, õpetamises, 
teaduses ja  kõikides teistes ülikooli ette
võtmistes.

ei ole kaugeltki lõppenud. 
Kokkuvõtvalt võiks eelseisva 
aasta märksõnaks olla -  eu
roopaliku kvaliteedi aasta.

Eelmisel kevadel võttis Tar
tu Ülikool vastu uue arengu
kava, mille märksõnadeks on 
rahvusvahelistumine, dokto
riõpe, intellektuaalse kapitali 
rakendamine, õppekvaliteedi 
tugevdamine ja rahvusüli
kooli edendamine. Enam kui 
aasta väldanud tõsise töö 
tulemusena on suudetud kirja 
panna viis tõepoolest kõige 
olulisemat Tartu Ülikooli 
arengusuunda.

Nendele arengusuundadele 
tuginevalt oleme koostamas 
Tartu Ülikooli tegevuskava, 
mille soovime esitada avalik
kusele aruteluks Tartu Üli
kooli arengukonverentsil 24. 
ja 25. oktoobril. Kalendriaas
ta lõpuks peaksime jõudma 
ka selle tegevuskava kinni
tamiseni. Ülikooli tegevuse 
läbivaks mõtteks peab saama 
kvaliteet -  kvaliteet õppimi
ses, õpetamises, teaduses ja 
kõikides teistes ülikooli ette
võtmistes.

Loodetavasti mahub selle 
aasta sisse ka arutelu Tartu

Ülikooli uue seaduse sisu üle. 
Sellesse seadusesse tuleks 
mahutada Tartu Ülikooli kui 
rahvusülikooli funktsioonid, 
Eesti riigi ja rahva ootused 
oma rahvusülikooli suhtes, 
aga samuti ülikooli rahvus
vaheliselt konkurentsivõime
liseks kõrgemaks õppeasutu
seks kujunemise tingimused.

Rahvusülikool ja 
Tartu ülikooli seadus

Olen veendunud, et Tartu Üli
kool suudab ühiskonna ootusi 
täita. Iga aastaga on kasvanud 
tung Tartu Ülikooli. Mis aga 
vahest veelgi olulisem, iga 
aastaga on üha rohkem kesk
koolide ja gümnaasiumide pa
rimaid lõpetajaid valinud oma 
edasiõppimise kohaks Tartu 
Ülikooli. Kasvanud on Tartu 
Ülikooli usaldusväärsus.

Ma ei kahtle noorte soovis 
omandada häid teadmisi. 
Usun, et mul ei ole põhjust 
kahelda ka Tartu Ülikooli val
misolekus ja tahtmises neile 
selleks parimaid võimalusi 
pakkuda.

Veel kord -  head uut aka
deemilist aastat kogu üli
koolile!

Walesi päevad Tartus
Lauri R a n d v e e r
TÜ rahvusvahelise koostöö 
juhi assistent

1.-3. septembrini külastavad 
Eestit Walesi omavalitsuse 
peaminister Rhodri Morgan 
ja teda saatev Walesi Kau
bandusdelegatsioon.

Paralleelselt peaministri 
visiidiga toimub mitu Walesi 
kultuuri tutvustavat üritust.
2. septembril kell 12 kohtub 
Rhodri Morgan rektori ja pro
rektoritega.

Kell 15 algab aulas Rhodri 
Morgani ja Jaan Kaplinski 
avalik mõttevahetus teemal 
“Wales ja Eesti: jääda Euroo
pas iseendaks”.

Kell 16.30 avab Walesi 
peaminister koos prorektor 
Jaak Kangilaskiga raamatu

kogus Soome fotokunstniku 
Pentti Sammallahti töödest 
koostatud näituse “A Journey 
through Wales”.

Kell 18.30 algab Wilde 
kohvikus luuleõhtu, kus Wa
lesi luulet esitavad Rhodri 
Morgan ja Paul-Eerik Rummo 
ning kell 21 kõlab Wilde pubis 
Eesti ja Walesi rahvamuusika 
Sille Ilvese ja Martin Leamoni 
esituses.

3. ja 4. septembril linas
tuvad Sadamateatris Walesi 
filmid "Hedd Wyn" (K  kl 18), 
"Kaunis eksitus" ja "Solomon 
ja Gaenor" (N  kl 16).

2. septembril viibib Tartus 
tutvumisvisiidil ka Hiina 
Linnade Liidu delegatsioon. 
Kell 11 külastavad nad Tartu 
Ülikooli ning kohtuvad rek
toriga.

Õigusteaduskonna 
dekaaniks Kalle Merusk
26. juunil valis õigusteadus
konna valimiskogu teiseks 
ametiajaks dekaaniks riigi- 
ja haldusõiguse professori 
Kalle Meruski (sünd 1949).

Merusk on lõpetanud õigus
teaduskonna 1973. Ajalookan- 
didaadi kraadi kaitses 1984.

1999. aastast riigi- ja 
haldusõiguse professor,
1993. aastast Riigikohtu 
halduskollegiumi nõunik. 
Tema uurimisvaldkonnad on 
riigi- ja haldusõigus ning nor- 
mitehnika ja haldusmenetlus.

Ülikoolis on terve nädal rebastele
Juba mitmendal sügisel toi
mub vastsetele tudengitele 
ülikooli tutvustav rebase- 
nädal.

Rektor Jaak Aaviksoo ütleb 
oma pöördumises esmakur- 
suslastele: “Usun, et olete 
Tartu Ülikooli astudes teinud 
õige valiku -  ülikool pingutab 
selle nimel, et tema liikmetele 
saaksid osaks väärtuslikud 
õppimisaastad akadeemilises 
õhustikus ja ammendamatu 
oskus omandatud teadmistele 
rakendust leida.

Ärge siis rahulduge pelgalt 
Õppekava nõuete täitmisega, 
vaid ammutage lisa kõige 
selle seast, mida ülikoolil 
pakkuda on, kasutage ära 
kõrghariduse rahvusvahelis
tumisega tekkivaid võimalusi 
ja lõpuks -  tundke rõõmu oma 
tudengiaastatest Tartus."

Esmaspäevast reedeni on 
kell 9-16 avatud rebasenädala 
infopunktid peahoones, 
raamatukogus ja Vanemuise 
tänava õppehoones.

Rebasenädala kava on inter- 
netiaadressil www.eeyy.ee/ 
rebane/.

Saksa-Eesti akadeemiline nädal
20.-25. septembrini toimub 
ülikoolis Saksa-Eesti aka
deemiline nädal Academica 
VM.

TÜ teadus- ja arendus
osakonna välissuhete pea
spetsialisti Lea Kivi sõnul on 
tänavu Academica peateema

“Uus Euroopa: haridus kui 
väärtus”. “22. septembri 
aulaloengul esineb Mecklen- 
burgi-Vorpommerni Liidumaa 
haridus-, teadus- ja kultuuri
minister prof Hans-Robert 
Metelmann,” ütles Kivi.

Academica eesmärk on

tihendada suhteid Saksa ja 
Eesti teadlaste ning üliõpilas
te vahel.

Toimub ka Saksamaad ja 
sealseid õppimisvõimalusi 
tutvustav infopäev.

Info: tel 376 114, 
www.academica.ut.ee.

T A N A  L E H E S

Üle 2000 uue 
tudengi
LK 3

AHHAA uus 
näitus
LK 2

Ülikooli 
suvekalender
LK 2

U U D I S E D

Mart Sõrg.

Avaaktus on 
esmaspäeval
Ülikooli 2003/2004. akadee
milise aasta avaaktus algab 
esmaspäeval, 1. septembril 
kell 10 peahoone aulas.

Rektor prof Jaak Aaviksoo 
sõnavõtu järel tervitavad üli
kooli uue õppeaasta puhul 
haridus- ja teadusminister 
Toivo Maimets, Tartu linna
pea Andrus Ansip, üliõpilas
esinduse esimees Lauri Pae
veer ja sotsiaalteaduskonna 
riigiteaduste eriala 1. aasta 
üliõpilane Triin Pobbol.

Aktusel antakse kätte ka 
TÜ aumärgid. Rektori korral
dusega on ülikooli uus autasu
-  aumärk määratud Nigul 
Liivamäele, Volli Kalmule, 
Mart Sörgile, Aino Siimonile 
ja Hele Everausile.

Aktusel esineb TÜ Akadee
miline Naiskoor dirigent Vai
ke Uibopuu juhatusel.

Seejärel algavad aktused 
teaduskondades ja osakonda
des, kehakultuuriteaduskon
na aktus on 2. ja Euroopa 
kolledži magistriõppe aktus
5. septembril, avatud üli
kooli avaaktus 3. oktoobril 
(www.ut.ee).

Täna TÜ nõukogus
Täna hommikupoolikul ala
nud TÜ nõukogu istungil 
räägib rektor Jaak Aaviksoo 
uuest akadeemilisest aastast, 
tehakse muudatusi õppekor
ralduseeskirjas ning luuakse 
LähisJda vanade keelte ja 
kultuuride õppetool.

Sotsiaalse kommunikatsioo
ni professoriks kandideerib 
poliitilise kommunikatsiooni 
erakorraline prof, filol-knd 
Marju Lauristin, sotsioloogia 
teooria ja ajaloo professoriks 
sotsioloogia teooria ja ajaloo 
prof, filos-dr Mikk Titma, 
ning pediaatria professoriks 
med-dr Irja Lutsar ja lasteklii
niku vanemteadur, MD Vallo 
Tillmann.

Kavas on ka OÜ Vana Koh
viku ainuosa võõrandamine jt 
küsimused.

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.eeyy.ee/
http://www.academica.ut.ee
http://www.ut.ee
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Keemiadoktorant Lilli Sooväli ütles, et võrreldes tema magistrantuuri astumise ajaga 
hakkab juba tõesti konkurents tekkima. v a r je  s o o t a k

Head õppeaastat!
P R O F  T Õ N U  L E H T S A A R

Olgu meil oskust teha vahet 
olulise ja  ebaolulise vahel 
ning jõudu iga päeva eriliseks 
elamisel igapäevast koormat 
kandes.

• «

TU eetikakeskuse 
doktoristipendiumid

Narva mnt 25 
ühiselamu uuenes

Ü L I K O O L I
S U V E K A L E N D E R

Juunis
• Õppeaasta viimasel nõuko

gu istungil 20. juunil tehti 
muudatusi TÜ põhikirjas, 
nimetati täppisteaduste 
kool TÜ Teaduskooliks, esi
tati Eesti TA akadeemikute 
kandidaadid jne.

• 20. juunil korraldasid endi
sed ja praegused üliõpilased 
hüvastijätuiirituse Pälsoni
23 ühiselamuga, mille üli
kool võõrandas.

• Üldajaloo professoriks valiti 
Mati Laur, loomaökoloogia 
professoriks Raivo Mänd 
ja taimefüsioloogia profes
soriks Arvi Freiberg. Eme- 
riitprofessoriks nimetati 
professorid Astrid Saava ja 
Tiina Talvik.

• 26. juunil valiti teist korda 
õigusteaduskonna dekaa
niks prof Kalle Merusk.

• 27. juunil oli J. V. Veski 130. 
sünniaastapäeva puhul kon
verents “Eesti keele stratee
gia”.

• 27.-29. juunini toimunud 
üliõpilaste IV suvemängud 
Käärikul võitis 13 kõrg
kooli seas kolmandat korda 
järjest Sisekaitseakadeemia 
võistkond. Järgnesid EPMÜ 
ja Tallinna Tehnikakõrg- 
kool, TÜ jäi 7. kohale (ala
võit jalgpallis).

• 26. juunil toimus majan
dusteaduskonnas rahvus
vaheline majanduspoliitika 
konverents “Eesti majan
duspoliitika teel Euroopa 
Liitu”.

Juulis
• 3.-5. juulini tähistati üli

kooli botaanikaaia 200. 
aastapäeva -  toimus aktus, 
rahvusvaheline konverents 
“Botaanikaaedade arengu
strateegiaid muutuvates 
majanduslikes tingimustes” 
jm.

• 21. juulil algas rahvusva
heline suveülikool, millest 
võttis osa ligi 50 inimest 14 
riigist.

• Augustis toimus lisaks rah
vusvahelistele kursustele 13 
eestikeelset kursust juhtimi
se ja personalitöö, psühho
loogia, andragoogika, eesti 
ja võõrkeelte ning kunsti 
vallast.

• 21.-24. juulini korraldas 
Tartu üliõpilaste loodus- 
kaitsering hääletamisvõist- 
luse “Kas tunned maad III”, 
kus segapaaridel tuli läbida 
kuni tuhat kilomeetrit Ees
tis. Eesmärgiks oli tutvusta
da mobiilpositsioneerimist 
kui lahendust turvaliseks 
hääletamiseks.

• 29. juulist 5. augustini toi
mus tudengite väitlusseltsi 
Euroopa Liidu teemaline 
rattatuur Lõuna-Eestis.

Augustis
• 7.-12. augustini toimus 7. 

rahvusvaheline Tartu sta- 
tistikakonverents, mis oli 
Berliini ülemaailmse statis- 
tikakongressi satelliitüritus. 
Tartu konverentsi teema oli 
pühendatud mitmemõõtme
lisele statistikale.

• 16.-20. augustini toimus 
Rahvusvahelise Keemiafilo- 
soofia Seltsi (ISPC) 7. suve- 
sümpoosion. Avaloengu W. 
Ostwaldist ja füüsikalise 
keemia arengust TÜs pidas 
emeriitprof Vello Past.

• 21.-31. augustini toimub 
Lõuna-Koreas Daegus 22. 
suveuniversiaad. Eesti dele
gatsioonis on 35 sportlast, 
kelle hulgas on ka TÜ tu
dengeid. Daegus viibis ka 
Eesti Akadeemilise Spordi
liidu president Jaak Aavik
soo.

Tõnu L e h ts a a r
TÜ õppeprorektor

Algav õppeaasta on ühtae
gu tavaline ja eriline.

Tavaline selles mõttes, et 
alates 1632. aastast on meie 
ülikoolis alanud igal sügisel 
õppetöö.

Eriliseks teevad selle aasta 
uute õppekavade rakendami
ne, õppetoetuste ja õppelae
nu seaduse jõustumine ning 
õppimisvõimaluste avardu
mine. Üldiselt arvan, et iga 
päev meie elus on nii hall või 
nii eriline, nagu me seda ise
endale teeme.

Uute õppekavade 
võimalused

Alates 2002. aastast läks üli
kool üle uutele õppekavadele. 
Sellel aastal vastu võetud üli
õpilased moodustavad uute 
õppekavade teise lennu.

Arvan, et uue süsteemi käi
vitumine on läinud edukalt. 
Iga järgnev aasta tõstatab aga 
uusi probleeme, mida tuleb la
hendada, ja tekitab võimalusi, 
mida kasutada. Seoses uute 
õppekavadega tahan tähele
panu juhtida paarile asjaolu
le. Kõrvalaine omandamiseks 
on suhteliselt mitmekülgsed 
võimalused.

Kaasaegse hariduse üks 
suundumusi on laiapõhjali- 
sus ja interdistsiplinaarsus. 
3+2 aastat Tartu Ülikoolis 
annavad hea võimaluse saada 
teadmisi eri valdkondadest. 
Samuti võiks silmas pidada, et 
Õppekavades ettenähtud tin
gimuste täitmisel on võimalik 
kandideerida kõrvalerialale 
vastavasse magistriõppesse.

Minu tudengipõlve olulised 
õppejõumälestused on seotud 
silmapaistvate isiksustega, 
kelle eruditsioon, sarm ja 
eeskuju on eredalt meelde 
jäänud. Vabaainete raames on 
võimalik võtta parimat, mida 
ülikoolil pakkuda.

Magistriõppesse tekib 
konkurss

Üks teema, mis hakkab 
puudutama kõiki uute õppe
kavade bakalaureuseõppe üli
õpilasi, on õpingute jätkamine 
magistriõppes.

2005. aastaks tuleb meil 
välja töötada magistriõppes
se vastuvõtmise tingimused. 
Ilmselt on erialasid, mille 
puhul kõik bakalaureuse ta
seme läbinud saavad magist
riõppesse. On aga erialasid, 
mille magistriõppesse tekib 
tugev konkurss.

Konkurss tuleb tihe nendel 
erialadel, mida paljud on 
õppinud kõrvalainena ja mil
lele konkureerivad ka teiste 
ülikoolide ning rakenduskõrg
koolide lõpetajad. Konkursi 
võitmiseks ja magistritasemel 
jätkamiseks tuleb olla parim.

Õppetoetused ja 
õppelaenud

Parimaks saamisel on aga 
vaja soodustavaid tingimusi. 
Üks hoobi nende loomisel on 
õppetoetused ja õppelaenud. 
Artikli kirjutamise ajaks pole 
toetuste taotlemise, määra
mise ja maksmise tingimuste 
kord veel lõplikult selge. See
pärast piirdun mõne üldise 
hinnanguga.

Hea on see, et seadus on 
olemas, suhteliselt selgelt on 
määratletud, kes võivad toe
tust taotleda. Mulle ei meeldi 
see, et esimeseks kriteeriu
miks bakalaureuse-magistri- 
õppe üliõpilastele toetuse 
määramisel on õppemahu 
täitmise protsent õppekavast. 
Alles teisena tuleb õpingute 
kvaliteet (hinded).

Ülikool tegi seaduse paran
dusettepaneku, et kõik üliõpi
lased, kes täidavad õppema
hust 100% või enam, peaksid 
saama toetust. Paraku jäi see 
ettepanek edasiste arutelude 
objektiks.

Lisaks õppetoetustele on 
mitmeid teisi vahendeid toi
metuleku parandamiseks ja 
edukaks õppimiseks. Mõtlen 
siinkohal stipendiume ja

programme nii kodu- kui ka 
välismaal. Erasmuse, Kristjan 
Jaak Petersoni ja teiste stipen
diumite nimetused kätkevad 
enda taga võimalusi, mida 
TÜs pole veel täiel määral 
rakendatud.

Kavas on luua ühisõppeka- 
vasid välisülikoolidega ning 
soosida üliõpilasvahetust 
mitmesuguste üleeuroopalis
te organisatsioonide (Campus 
Europae jt) toel.

Õppimis- ja stipendiumivõi- 
maluste kohta saab informat
siooni välisüliõpilastalitusest.

Eksmatrikuleerimise 
hea ja halb pool

Õppeprorektori üks ülesanne 
on anda eksmatrikuleerimise 
korraldusi. See sõna kannab 
endas negatiivset varjundit.

On üldteada, et eksmatt on 
halb asi. Medalil on ka posi
tiivne pool. Väga meeldiv on 
eksmatrikuleerida üliõpilasi, 
kes on õppekava täies ma
hus täitnud. Sellisel juhul on 
minu jaoks korraldusele alla
kirjutamine otsekui naeratav 
hüvastijätuviibe heale mine
jale. Raskem on eksmattida 
maksuvõlglasi, kõlvatuid ja 
loodreid. Alati jääb kusagile 
hingepõhja küsimus, et ega 
ma pole ülekohtuselt karm.

Mitmel juhul on tulnud eks
matrikuleerida üliõpilasi pla
gieerimise pärast. Minu soo
vitus on teile, head tudengid, 
palun ärge esinege võõraste 
ideede autorina. Viidake ja 
tsiteerige oma kirjatöödes 
korrektselt ning te säilitate 
oma koha Tartu Ülikoolis.

Saagu algavast õppeaastast 
kogu ülikooliperele kordaläi
nud aasta. Selleks soovin kõi
gile oskust teha vahet olulise 
ja ebaolulise vahel ning jõudu 
iga päeva eriliseks elamisel 
igapäevast koormat kandes.

V a rje  S o o ta k

Täna kell 13 avatakse pidu
likult Narva mnt 25 renovee
ritud üliõpilaselamu.

Tartu ülikoolide üliõpilas- 
elamute renoveerimise pro
jektijuht Heiki Pagel ütles, et 
1972. aastal ehitatud 9korru- 
selise ühiselamu kõige suure
maks uuenduseks oli rõdude 
täisehitamine, mille arvelt 
saadi juurde tubade pinda.

Projekti autor on arhitekt 
Uko Künnap OÜst U-Disain, 
tehnilise projekti koostas RTG 
Projektbüroo.

“Majas on valdavalt kahe- 
toalised korterid neljale inime
sele -  kaks tuba, kööginurk, 
dušš ja WC,” tutvustas Pagel.

Pageli sõnul on majas 464 
kohta, mis on juba täis ning 
on tekkinud isegi väike järje
kord.

Ehitaja oli firma Rand 
ja Tuulberg, maksumus oli 
kokku ilma käibemaksta 46 
miljonit krooni.

TÜ eetikakeskus kuulutab 
välja 2003/2004. õ-a Volks
wagen Stiftungi toetusest 
makstava doktoristipendiu- 
mi konkursi.

Taotleda võivad TÜ kõigi 
teaduskondade doktorandid 
eetikaküsimustega tegeleva 
projekti kirjutamiseks.

Stipendium määratakse 
kuni 5 doktorandile üheks 
aastaks (2800 kr kuus). Sti
pendiaadiks olemise ajal peab 
doktorant elama alaliselt 
Eestis. Ta peab pidama ette
kandeid oma tööst ja kohus- 
tuma osalema eetikakeskuse

V arje  S o o tak

Ülikooli teaduskeskus 
AHHAA avas oma näituse 
“Ahhaa, mullid ja nullid!” 
Tartu Sõbrakeskuses Võru 
tänavas.

AHHAA projektijuhi Tiiu 
Silla sõnul on tänavuse näi
tuse põhiteemaks DNA, mille 
kirjeldamiseks läheb väga 
palju nulle vaja.

“DNA avastamise 50. aasta
päeva puhul tõi Briti Nõukogu 
Eestisse vahva näituse, mille
le lisasime ka omalt poolt 
mõned õppeeksponaadid. 
See aitab täita päris olulist 
lünka laia publiku teadmistes 
geneetika, pärilikkuse, DNA 
jm sellega seonduva kohta,” 
tutvustas Tiiu Sild.

Septembri lõpus kolib majja 
üliõpilasküla büroo, ühis
elamusse tuleb ka juuksuri
salong.

Järgmisena läheb reno
veerimisele Narva mnt 27 
ühiselamu, mille ehitustöid 
alustab oktoobris AS Linna
ehitus.

interdistsiplinaarsetes kollok
viumides ja külalislektorite 
seminarides.

Nõutavad dokumendid 
(inglise või saksa keeles): 
CV ja publikatsioonide nime
kiri, eetikaalase uurimistöö 
projekt (3-5 lk), juhendaja 
soovitus, avaldus (vabas 
vormis, koos põhjendusega) 
stipendiumi saamiseks.

Dokumendid esitada hil
jemalt 15. sept TÜ filosoofia 
osakonda, Lossi 3-230, koor
dinaator Ruth Jürjole, tel 375 
314. Lisainfo: kirsti@ut.ee, 
375 427.

DNA osa tutvustab pärilik
kusaine avastamist ja sellele 
järgnenud uurimistegevust, 
sh ka lamba Dolly kloonimist 
jm.

Sõna “mullid” viitab aga 
Tiiu Silla sõnul näituse meele
lahutuslikule osale, mis viib 
lapsi seebimulli maailma ja 
mujale. Näitusel on mitmesu
guseid varem eksponeeritud 
ja uusi interaktiivseid ekspo
naate, samuti planetaarium, 
teadusteater jm.

Näituse juurde kuuluvad 
8minutiline film ning moleku- 
limudelite komplektid, mida 
saavad kohapeal kokku panna 
kuni 20 inimest korraga.

Näitus "Ahhaa, mullid ja 
nullid" jääb avatuks 5. ok
toobrini.

AHHAA teaduskeskuse projektijuht Tiiu Sild ootab kõiki 
huvilisi näitust vaatama Sõbrakeskusesse. v a r j e  s o o t a k

AHHAA uus näitus 
tutvustab DNA-d

mailto:kirsti@ut.ee
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Austatud kolleegid!
T eadus- ja arendustegevuse korralduse 

seaduse kohaselt esitab peaminister kord 
aastas Riigikogule ettekande teadus- ja aren
dustegevuse olukorrast ja valitsuse vastavast 
poliitikast. Peaminister Juhan Parts esines 
Riigikogu ees 16. märtsil käesoleval aastal ja 
tänane UT toob teieni selle ettekande teksti.

Niisuguseid kõnesid on peetud ka varase
matel aastatel ja alati on seejuures rõhutatud 
teaduse olulisust ja tähtsust, mõne aasta 
eest kaasnes ettekandega ka strateegiado- 
kumendi Teadmistepõhine Eesti esitamine 
Riigikogule.

Kõige selle juures võime tõdeda, et Eesti 
teadus on nii viimase kümnendi kui ka v ii
maste valitsuste ajal edenenud. Samavõrd õi
gustatud on väita, et see edenemine on siiski 
suuresti kantud teadlaste ja teaduse enda 
sisemistest tungidest ja arusaamadest, mida 
poliitika ja avalikkus, sh ettevõtlussektor, on 
küll vastavalt oma arusaamadele ühel või tei
sel moel ja toel suunanud, ent pole oma süda
measjaks võtnud. See pole olnud ei oluline 
ega eluline. Eestis on puudunud proaktiivne 
riiklik teadus-ja arenduspoliitika.

Olen kindel, et 
praeguse valitsu
se ja peaministri 
lähenemine on va
rasemast oluliselt 
erinev -  on veen
dumus teadus- ja 
arendustegevuse 
tähtsusest Eesti 
ühiskonna edene
misele ja on tahe 
teadus- ja arendus
tegevuse toetamise 
kaudu seda aren
gut kiirendada. 
Eelnevat arves
tades palusime 
UT-1 teieni tuua ka 
peaministri kõne 
teksti. See on väga 
kaalukas tekst ja 
selle sünni juures 
viibinud teavad ka 
seda, kui keerulise 
saatusega tekst. 
Arvan, et oma 
va s tu o lu lisu se le  
vaatamata, aga 
vahest just selle 
tõttu, tähistab see 
kõne ühtlasi kvali
tatiivselt uue etapi 
algust Eesti teadus- 
ja arenduspoliiti
kas -  riigi ja tead
laskonna sisulise 
dialoogi tekkimist, 
mis võiks asendada 
varasemaid järjes
tatud monolooge. 

Tahan vähemasti sellesse uskuda ja tean, et 
see pole lootusetu.

Võtkem seda kõnet lugeda ja mõelda. Palju 
selles kõnes öeldust puudutab meid otseselt 
nii ülikoolina kui ka teadlastena. Paljuga 
võib nõustuda või mitte, aga päris kindlasti 
võib sellele tugineda nii teaduse sisulise 
arengu kavandamisel kui ka parimate lahen
dusteede otsingul.

Valitsus on pidanud vajalikuks asuda uue 
teadusstrateegia väljatöötamisele. Tartu Üli
kool peab selles protsessis aktiivselt osalema, 
püüdes eelkõige selle poole, et kavandada 
parimal moel ülikooli tugevuse ja huvide 
ühitamine rahvuslike strateegiliste huvidega
-  anda riigi arengusse rahvusülikooli vääri
line panus. Selleks vajame kõigi ülikooli 
allüksuste sisuliste võimaluste analüüsi ja 
ülikooli tugevuste integreerimist ühtsete 
eesmärkide nimel.

Ühtset teadus- ja arendustegevuse stratee
giat vajab ka ülikool nii oma arengukavas 
püstitatud eesmärkide saavutamiseks kui ka 
praktilistel kaalutlustel -  löömaks edukalt 
kaasa juba kavandatud teadus- ja arendus
tegevuse toetusprogrammides. Pole vist 
vaja rõhutada, et ülikooli edukus nendes 
programmides ja seeläbi ka tõukefondide 
vahendite kaasamine ülikooli arengusse 
määrab eelseisvatel aastatel suures osas 
kogu ülikooli arengu.

Lugupeetud kolleegid! Meile on pakutud 
võimalus sisuliseks dialoogiks ja koostööks. 
Kasutagem seda võimalust.

Jaak Aaviksoo
Tartus 24. märtsil 2004

Peaminister Juhan Partsi 
ettekanne teadus- ja 
arendustegevuse olukorrast
Lp Riigikogu esimees, Riigikogu liikmed!

Olen teie ees ühelt poolt seetõttu, et 
seadus nii nõuab: vähemalt kord aastas 
peab peaminister esitama Riigikogule 
Vabariigi Valitsuse nimel ülevaate tea
dus- ja arendustegevuse olukorrast ning 
valitsuse poliitikast selles valdkonnas.

Aga teisalt olen teie ees põhjusel, miks 
me niisuguse nõudmise oma seadustes
se kirjutanud oleme: meie edust selles 
valdkonnas sõltub kõigi eestlaste hea
olu, meie laste palkade suurus, pensio
nide suurus ning lõpmatu rida igaühele 
elulisi küsimusi. Kui ma kõnelesin siin 
möödunud aasta 7. aprillil moodustata
va valitsuse tegevuse alustest, ütlesin, et 
selle valitsuse teine põhiküsimus rahvas
tiku vähenemise peatamise järel on see, 
kuidas tagada, et meie lastest ei saaks 
odav tööjõud.

Valitsus kannab vastutust selle eest, 
kuidas me siiski suudame reaalselt suu
rendada inimeste heaolu.

Nähtamatu käsi võib majandust juh
tida, kuid seda nähtamatut kätt juhib 
reaalne pea.

Ma ei ole kindel, kas meil on täna 
olemas ühesugune arusaam ühiskonna 
võimalikest arengumudelitest ja arengu 
liikumapanevatest jõududest. Kui ei, 
siis on viimane aeg see ühine arusaam 
kujundada.

Vabariigi Valitus on oma strateegilisi 
valikuid tehes lähtunud eeldusest, et 
elukvaliteedi kasvu eeldused on:

• majanduse, hariduse ja teaduse 
struktuurimuutused,

• loodusressursside efektiivne kasu
tamine,

• keskkonnaseisundi parandamine pa
rima võimaliku tehnika rakendamisega

• ning ühiskonna sotsiaalse sidususe 
suurenemine.

See kõik ei toimu üleöö. Eesti poliitika 
peamine väljakutse on pikemaajalise, 
tervikliku poliitika kujundamine ja 
järjekindel elluviimine niisuguse polii- 
tikakese asemel, mis tärkab hommikuti 
unise peaga lehti lugedes.

Esimese sammuna selles suunas alga
tas valitsus protsessi Eesti edu 2014. See

ei saa olla valitsuse programm valitsuse
le ega eliidi programm eliidile.

Haritlaste, ettevõtjate, talunike ja 
töötajate -  meie kõigi huvides on, et 
meie riik oleks tugevam, et meie kaubad 
oleksid konkurentsivõimelised maailma
turul, et me suudaksime pakkuda maail
male oma teadmisi ja tuua siia maailma 
teadmised.

Vaja on igaühe panust. Me saame sea
dusesse kirjutada, et peaminister peab 
Riigikogu ees tehtust ja plaanitust aru 
andma, saame vastu võtta dokumente, 
mis kohustavad valitsust ja riiki selles 
suunas töötama, aga me ei saa seadusega 
nõuda igaühelt 
panust. Selle 
va ja lik k u ses t 
arusaam isen i 
peab igaüks ise 
jõudma.

Võtmeroll üleminekul teadmis- 
tepõhisele, suuremat lisand
väärtust tootvale majandusele, 
on teadusel ja innovatsioonil.Kas selle aru

saamiseni jõud
miseks piisab
eri analüütikute hinnangust, et senistest 
arengutrendidest lähtudes peaks Eesti 
jõudma Euroopa Liiduga sarnasele aren
gutasemele 30 aasta pärast?

Kas niisugune ajahorisont rahuldab 
meid?

Mille eest meile 30 aasta pärast palka 
makstakse?

Kui tahame, et ka Eesti inimeste pal
gad vähem kui 30 aasta pärast oleksid 
teiste Euroopa riikidega võrreldaval 
tasemel, siis milline on meie ettevõtjate 
konkurentsieelis odava tööjõu asemel?

Ütleme lihtsas keeles: mida kauem on 
meie majandus allhanke ja odava töö
jõu keskne, seda kauem on tööandjatel 
surve konkurentsis püsimiseks hoida 
tööinimeste palgad madalal.

Mida intelligentsemaks muutuvad 
meie ettevõtted, mida targemaks muu
tub meie majandus, seda enam pöördub 
suund järjest kõrgemate palkade poole.

Peame suutma rohkem ja kiiremini 
kui 30 aastat ning ma usun, et meil on 
selleks eeldused. Võtmeroll üleminekul 
teadmistepõhisele, suuremat lisand

väärtust tootvale majandusele, on tea
dusel ja innovatsioonil.

Asume asja juurde. Neil teemadel on 
aastaid palju suuremaid ja väiksemaid 
sõnu tehtud. Püüan olla konkreetne ja 
esitan teile kümme fakti ja kümme va
litsuse sammu.

10 FAKTI

Esiteks. Inimeste heaolu, riigi konku
rentsivõime ja teadus-innovatsioon on 
omavahel tihedalt seotud. Piisab, kui 
vaadata kasvõi üle lahe. Soome edu üks 
aluseid on viimastel kümnenditel olnud 
panustamine teadus-arendustegevusele 

ja haridusele, 
m t mis on kaasa 

toonud riigi kon- 
k u ren ts ivõ im e  
hüppelise kasvu 
ja sellest johtu
valt ka inimeste 
heaolu kasvu. 
Seega, ainult siis, 
kui majanduse 

konkurentsivõime tugevneb, saavutame 
kõrgemad sotsiaalsed standardid.

Teiseks. Erinevad konkurentsivõime 
indeksid näitavad Eesti küllaltki head 
hetkeseisu.

Nii näiteks on Eesti IMD koostatud 
edetabelis väikese rahvaarvuga riikide 
seas 17.

Maailma majandusfoorumi kasvupo
tentsiaali edetabelis on Eesti 22. ja ette- 
võtluspotentsiaali edetabelis 28. kohal.

Vaid mõne päeva eest avaldatud Lis
saboni protsessi tulemuskaart toob esile 
Eesti kui ühe liidri koos Taani ja Rootsi
ga infoühiskonna arendamisel Euroopa 
Liidus.

See ei ole veel Eesti Edu. Ja Eesti riigi 
hea koht maailma konkurentsivõime ja 
kasvupotentsiaalide edetabelites ei ole 
garantiiks tuleviku osas.

Kui analüüsida sügavuti Eesti tugevusi 
ja nõrkusi, siis torkab silma meie maha
jäämus nii inimkapitali kui ka teadus- ja 
arendustegevusega seotud näitajate osas 
ja edu alused on paljuski seotud liberaal-



4 UNIVERSITAS TARTUENSIS 26. märts 2004

se majanduspoliitika rakendamisega ja riigi 
pingutustega IT valdkonnas.

Kolmandaks. Eesti elanikkonna haridus
tase on suhteliselt kõrge. Kõigis tööealistes 
vanusegruppides on alg- ja põhiharidusega 
inimeste osakaal üle kahe korra madalam kui 
E li maades keskmiselt.

Samas hindavad Eesti ettevõtete juhid ha
ridussüsteemi vastavust kaasaja vajadustele 
1,8 korda madalamaks, võrreldes kõrgeima 
hinnangu saanud Soomega. Oleme küll for
maalselt haritud, kuid samas ei leia hariduslik 
potentsiaal ühiskonnas täit rakendust, kuna 
elanikkonna haridus ei vasta olemasolevatele 
ega tulevastele töökohtadele.

Kuidas me hindame Eesti ettevõtete vasta
vust kaasaja ja tuleviku vajadustele? Jõuame 
neljanda fakti juurde.

Neljandaks. Eesti ettevõtete kulutused 
teadus- ja arendustegevusele moodustavad 
praegu ligikaudu 0,25% SKPst, mis on peaae
gu kuus korda madalam näitaja kui Euroopa 
Liidus keskmiselt.

Ei saa jätta mainimata, et riik on püüdnud 
arendada väga ettevõttesõbralikku majandus
poliitikat, eriti kui räägime sellistest märk
sõnadest kui maksupoliitika ja regulatsiooni
de lihtsustamine. Samal ajal tuleb tunnistada, 
ei ole toimunud olulisi nihkeid ettevõtete 
aktiivsuses teadus-arendustegevuse kulutuste 
suunal.

Vaid 6% kogu tööstustoodangu müügist 
Eestis on seotud uute innovatiivsete toodete
ga. Enamiku Eesti ettevõtjate jaoks seisneb 
innovatsioon vaid kaasaegsemate tootmisva
hendite soetamises.

Võrreldes Eestit teiste Euroopa Liiduga liitu
vate riikidega, jääb Eesti innovatsioonivõime- 
kuse indeks alla vaid Tšehhile ja Eesti inno
vatsioonipoliitika küpsust ning rakendamist 
hinnatakse suhteliselt kõrgelt. Kuid Eesti ette
võtete tootlikkuse tase on vaid 27% Euroopa 
Liidu senise 15 liikmesriigi keskmisest.

Teie seas, head kuulajad, on ka ettevõtjaid. 
Eesti ettevõtjatel läheb täna suhteliselt hästi 
ja see teeb laisaks. Aga ma ei usu, et ikka veel 
tegeldakse ettevõtlusega selleks, et ettevõte 
esimesel võimalusel kallimalt maha müüa. Ma 
küsin ettevõtjate käest, kas nad ootavad suurt 
kriisi enne muutumist või piisab väikesest. Või 
kas saaks ka ilma?

Kui Euroopa Liit soovitab liikmesriikidel 
soodustada teadus- ja arendustegevuse kulu
tusi maksuvabastustega, siis mida saaks Eesti 
riik veel teha? Sellest lähemalt kõne teises 
pooles.

Lähme edasi majanduse üldise struktuuri 
juurde.

Viies fakt. Eesti majanduse struktuur on 
tänaseks eri tegevusalade kaupa üsna sarnane 
arenenud riikidele. Mõningal määral on tee
ninduse osatähtsus 
Eesti majanduses 
väiksem kui OECD 
riikide keskmine, 
kuid see erinevus 
ei ole suur.

Märksa suurem 
on aga erinevus 
arenenud riikidega 
majanduse kasvu- 
mootori, tööstuse, 
struktuuris. Eesti Panga andmetel domineeri
vad Eesti tööstuses need harud, mis on tööjõu- 
mahukamad, mis on lühikeses perspektiivis 
muidugi positiivne, sest see tagab inimestele 
küll madalapalgalist, kuid siiski paigalist 
tööd. Tööjõumahukamad tekstiili-, rõiva-, 
toiduainete ja puidutööstus moodustavad ligi 
poole Eesti tööstuse toodetavast lisandväärtu
sest. Keskmises OECD riigis on nende osa
tähtsus vaid veerand. Eestis on jällegi masi
nate, elektroonika ja keemiatööstuse osakaal 
oluliselt väiksem OECD riikide keskmisest.

Kuuendaks. Haridusest. Tänavu panustame 
haridusse 6,5% SKPst. Seda on rohkem kui 
OECD liikmesriikides keskmiselt, kus samas 
seesama SKP inimese kohta on kaks korda 
kõrgem kui meil. 90ndatel järsult kukkunud 
iive tähendab, et järgmise kuue aasta jooksul 
väheneb kooliõpilaste arv ca 30% võrra.

Seitsmendaks. Kutsehariduse omandami
ne on oma ajaloolises madalseisus, mistõttu 
asub kutsekooli õppima vaid 30% põhikooli 
lõpetajatest.

Eesti kõrgharidust seevastu iseloomustab 
plahvatuslik üliõpilaste arvu kasv: viimase 
üheksa aastaga on see suurenenud 2,5 korda.

Sealjuures pole lisandunud keskkooli lõpe
tajate oskuste ja teadmiste kasv ning kokku
võttes on kannatanud kvaliteet.

Doktoriõppe lõpetamise protsent on olnud

alla 40, mis tähendab, et Eestis saab kraadi 75 
doktorit aastas. Rahvusvaheline tase on 60%.

Kaheksandaks. Eesti teadlastel on ole
mas potentsiaal kaasa lüüa rahvusvahelises 
konkurentsis. Eesti osalemine Euroopa Liidu 
teadus-arendustegevuse 5. raamprogrammis 
oli üle ootuste edukas -  809 projektitaotlu- 
sest olid edukad 195 ja seega suutsime oma 
osavõtutasu peaaegu kolmekordselt tagasi 
teenida. 5 meie teaduskeskust on saanud ELi 
tippkeskuste nimetuse.

6. raamprogrammi suund suuremate pro
jektide ja konsortsiumide suunas on esitanud 
uue väljakutse Eesti 
teadlastele veelgi 
suurendada jõupin
gutusi koostööks.

Üheksandaks.
Teadus- ja arendus
tegevuse rahastami
se osas on valitsusel 
ees suured välja
kutsed. Viimased 
ametliku statistika 
andmed teadus- 
a ren d u s te g e vu se  
kogukulude osas nii üldmahus kui ka erasek
tori vastavate investeeringute osas pärinevad 
aastast 2002. Nii olid Eesti teadus-ja arendus
kulud 0,81% SKPst ja erasektori osakaal ko
gukuludes 30,7%. Need on paremad näitajad 
kui strateegias ettenähtud, kuigi 2003. a osas 
viitavad mitteametlikud andmed sellele, et on 
tekkimas mahajäämus strateegias püstitatud
0,9% st SKPst.

Kümnendaks. Ettevõtete ja teadus-aren- 
dusasutuste koostöö näitab kasvusuunda. 
Vaid paar nädalat tagasi otsustasime tehno
loogia arenduskeskuste programmi I konkursi 
tulemusena käivitada kuus tehnoloogia aren
duskeskust, kokku 48 miljoni krooni ulatuses. 
Aastatel 2004-2006 planeerib riik siia prog
rammi investeerida kokku 300 miljonit kroo
ni. Kokku esitati taotlusi 855 miljoni krooni 
mahus, millest 334 miljoni ulatuses lubasid 
taotlejad ise arenduskeskusi finantseerida. 
Kavandatud 136 teadus-arendusprojekti ellu
viimisesse planeeriti kaasata üle 240 dokto
randi ning magistrandi, esitatud taotlustes 
osales 70 ettevõtet, 50 teaduspartnerit ning
10 muud asutust (haiglad, erialaliidud, riigi
asutused). Rääkides akadeemia ja ettevõtluse 
koostöö perspektiividest Eestis, pean seda 
julgustavaks informatsiooniks.
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Nüüd ülevaade valitsuse peamistest sam
mudest nende faktide valguses.

Esiteks. Valitsus töötab selle nimel, et saa
vutada püstitatud eesmärk -  viia teadus-aren- 

dustegevuse kogukulude 
osakaal SKPs aastaks 2006
l,5%ni ja Eesti edu protsessi 
raames 2014. aastaks 3%ni 
SKPst.

Valitsus töötab selle ni
mel, et aastal 2008 oleksid 
erasektori teadus- ja aren
duskulud riigipoolsetest 
kulutustest suuremad. Kui 
praegu moodustavad need 

Eestis 30% ringis, siis Euroopas keskmiselt 
55% ja Euroopas on eesmärgiks võetud 65%.

Selleks, et stimuleerida erasektori teadus- 
arenduskulude suurendamist, peame oluliseks 
toetada rahastamisprioriteetide määramisel 
eriti just rakendusliku suunitlusega uuringuid 
ja tehnoloogia arendusprogramme.

Valitsus töötab ka selle nimel, et valmiv 
eelarvestrateegia lähtuks teadus- ja arendus
kulude osas struktuurivahendite lisanduvuse 
põhimõtte selgest jälgimisest.

Haridus- ja teadusministri juhtimisel alga
tame veel sel aastal teadus- 
arendustegevuse uuendatud 
strateegia väljatöötamise 
kuni aastani 2010. Selleks 
algatame laiapõhjalise 
dialoogi kõigi huvitatud 
osapoolte vahel ülikoolidest 
ettevõtjateni. Valitsus esitab 
uue strateegia Riigikogule arutamiseks 2005. 
aasta sügisel.

Teiseks. Riigi ressursside maksimaalse 
ärakasutamise ja rahvusvahelise tööjaotuse 
süvenemise tingimustes on äärmiselt oluline, 
et kujundaksime selgemalt välja Eesti teaduse 
kompetentsuse nendes valdkondades, kus me 
tegelikult konkureerime rahvusvahelisel turul 
või kus meie teadmised on unikaalsed.

Ühe esimese sammuna otsustasime käi
vitada kvaliteedikriteeriumitest lähtuva

baasfinantseerimise, tagamaks tipptasemel 
teaduse rahastamise stabiilsuse ja suurenda
maks teadusasutuste vastutust teadustööde 
planeerimisel.

Baasrahastamise sisseviimine peab toetama 
ka teadlaste koostööprojektide ettevalmista
mist Euroopa Liidu teadus-arendustegevuse 
raamprogrammides.

Haridus- ja teadusminister on saanud üles
ande baasfinantseerimise põhimõtete välja
töötamiseks ja sellega seoses TKNi ning ETFi 
vahenditega võimaliku liitmise küsimuse läbi
töötamiseks ning konkreetsete ettepanekute 
esitamiseks.

K o lm an daks.
Selleks, et kiirete 
muutuste tuules, 
üha globali- 
seeruvamas ja 
keeleliselt ning 
kultuuriliselt ame- 
rikaniseeruvamas 
maailmas mitte 
unustada oma 
juuri, oma väärtu
si, oma keelt ja 
meelt, peame toe

tama rahvusteadusi.
Rahvusteaduste toetamine ei ole meie prio

riteet. See on meie kohus.
Nii nagu meil on üks lipp, on meil ka üks 

keel, üks aja- ja kultuurilugu. Valitsuse polii
tika on siin igati toetada rahvusteadusi, tege
mata samas allahindlust uuringute kvaliteedi 
osas. Peame sealjuures arvestama uuringute 
väljundi ja kvaliteedinäitajate spetsiifikat.

Neljandaks. Selleks, et tihendada teadlaste 
ja ettevõtjate vahelist koostööd, jätkame nii 
SPINNO-programmi kui tehnoloogia aren
duskeskuste program
mi. Eelmisel aastal 
käivitatud SPINNO- 
programmi eesmärk 
on tugevdada ülikoo
lide ja teadus-arendus- 
asutuste võimekust 
kom m ertsia liseerida 
teadmisi.

Perioodil 2002- 
2006 on valitsus pla
neerinud rahastada 
programmi koguma
hus 100 miljonit kroo
ni, sealjuures viimasel 
kahel aastal eraldanud programmile juba 43,1 
miljonit krooni. Arvestades eraldatud vahen
dite mahtu, peame seda nõudlikumad olema 
kasusaajate suhtes, et neid investeeringuid ka 
tõepoolest efektiivselt kasutataks.

Viiendaks. Selleks, et tugevates ja stra
teegiliselt olulistes teadus-arendustegevuse 
valdkondades infrastruktuur süsteemselt välja 
arendada, oleme ette valmistanud nii stratee
giliste aluste dokumendi kui ka teadus- ja 
arendustegevuse infrastruktuuri arendamise 
programmi.

Julgeme eeldada, et seeläbi paraneb tea
dus-arendustegevuse strateegilise arendamise 
võimekus, väheneb killustatus, paraneb koos
töö ning interdistsiplinaarsus uuringutes ja 
arendustegevuses.

Eesti on väike riik. Meie ressursid on pii
ratud. Seetõttu ongi programmi raames toe
tatav infrastruktuur suunatud akadeemilise 
kõrghariduse, teadus-arendustegevuse ja ette
võtetega innovatsioonialase koostöö ühisosa 
väljaarendamisele.

Programmi proovifaas on planeeritud 
perioodile 2004-2006. Oleme planeerinud 
sel perioodi] rahastada avalike konkursside 
kaudu projekte kogumahus 400 miljonit kroo
ni. Programmi põhiosa peaks realiseeritama 
järgmise riikliku arengukava raames aastatel 
2007-2013. Hinnanguline programmi maht 
selleks perioodiks on 1,5 miljardit krooni.

Kuuendaks. Või
me seada eesmärgiks 
vähemalt 150 doktori
kraadi andmise aastas 
ja doktoriõppe edukuse 
viimise rahvusvaheliselt 
võrreldavale tasemele

-  60%ni.
Aga sealjuures peame vastama ka küsimu

sele, mis erialade doktoreid meie majandus 
reaalselt vajab?

Kas me suudame sealjuures suurendada 
tehnika- ja tehnoloogiavaldkondade osakaalu 
ja rahvusvahelist koostööd?

Valitsus eraldas eelmisel aastal täiendavalt 
30 miljonit krooni tipptasemel spetsialistide 
ja teadlaste väljaõppeks nendel erialadel, kus 
Eestis ei ole piisavalt kompetentsi ja ressursse. 
Valitsus kavatseb lisaks viia sisse doktoranti

de stipendiumide süsteemi, viies stipendiumi 
6000 kroonile, ja töötab välja doktorikoolide 
kontseptsiooni, et kaasata T&A doktoriõppes
se tippkompetentsi.

Seitsmendaks. Kutsusime kokku kõrghari
duse asjatundjate komisjoni.

Andsime neile konkreetsed ülesanded.
Andsime neile konkreetse tähtaja -  1. veeb

ruar 2005.
Ja andsime neile märku, et meie ootused 

nende töö tulemuse suhtes on kõrged.
Täna peavad Eesti kõrgkoolid konkureeri

ma erialade laialdase dubleerimise tõttu üsna 
piiratud turul. See ei ole enam kauaks nii.

Kas ja kuidas suudavad Eesti kõrgkoolid ins
titutsioonidena teravale konkurentsile vastu 
pidada, kuidas vastata kasvavatele ootustele 
kvaliteedi osas?

Milliseks peaksid muutuma meie koolitus
tellimuse põhimõtted?

Milliseid õppesuundi eelisarendada?
Kuidas luua selgus ja vahe akadeemilises ja 

rakenduslikus kõrghariduses?
Mis üleüldse on kõrgkoolide roll teadmiste- 

põhises ühiskonnas?
Need on küsimused, millele oleme välja 

töötamas vastuseid.
Usun, et kõik siin saalis on nõus, et oleme 

valmis oluliselt rohkem investeerima meie 
kõrgharidusse, aga ainult juhul, kui meil on 
kindlus, et need investeeringud lähevad asja 
ette. Täna teavad ka rektorid, et meil seda 
kindlust veel ei ole. Aga me töötame selle 
nimel.

Valitsuse selge sõnum Eesti kõrgkoolidele 
on, et Eestis jäävad alles ainult need kõrg
koolid, mille tegevus oleks pidevalt paindlik 
ja arenemisvõimeline, alati eesmärgistatud ja 
alati ambitsioonikas.

Täna kõik kõrgkoolid sellistele tingimustele 
ei vasta. Täna ei ole 
kõigi kõrgkoolide 
üheks missiooniks 
ka uute teadmiste 
ja oskuste raken
damine, rakenda
tavus.

Kaheksandaks.
Euroopa Liidu tu
levastest liikmes
riikidest on Eesti 
seni esimene, kes 
on formuleerinud 
enda jaoks stratee

gilise plaani Lissaboni eesmärkide saavutami
seks. See on Eesti edu 2014 ja valitsus töötab 
selle nimel, et jõuliselt toetada Euroopa Liidu 
initsiatiive, mis on suunatud Lissaboni prot
sessi raames väljatöötatud üleeuroopaliste 
eesmärkide saavutamisele.

Euroopa Liidu struktuurivahendite järgmise 
programmeerimisperioodi 2007-2013 ette
valmistamise raames asub valitsus aktiivselt 
ja jõuliselt toetama neid seisukohti, mis kasva
tavad teadus-arendustegevusele suunatavate 
vahendite osakaalu struktuuritoetuste seas.

Üheksandaks. Selleks, et kujundada in
novatsiooni soodustavat kultuuri, käivitame 
me veel sel aastal innovatsiooniteadlikkuse 
programmi eri sihtrühmadele arvamusliidri
test õpilasteni.

Peame mõistma, et innovatsioonivõime 
arendamine ei ole mitte niivõrd tehnoloogili
ne ega ka mitte finantsiline küsimus. See on 
küsimus kultuurist, inimeste väärtushinnan
gutest, hoiakutest ja tavadest.

Kümnendaks. Kõik ekspertuuringud viita
vad sellele, et Eestis ei toimi kapitalituru see 
niss, mis peaks tagama innovatiivsete ja teh
noloogiamahukate äriprojektide käivitamise 
päris nende algfaasis.

Selleks, et suurendada erasektori investee
ringuid innovatsiooni, on TAN korduvalt aru
tanud ja valitsus ka põhimõtteliselt toetanud 
ideed veel sel aastal käivitada Eestis riskika- 
pitali programm.

Samuti on programmi raames asutada ka 
riskikapitalifond, kust oleks võimalik teha 
investeeringuid erasektoriga pariteetsetel 
alustel.

KOKKUVÕTE

See ei ole veel kõik, aga see oli lühike 
ülevaade meie sammudest. Peame nende 
tegemisel varuma kannatust -  teadus- ja 
arendustegevus on valdkond, kus täna tehtud 
investeeringud ei kanna veel homme vilja.

Aga täna tuleb seda vilja külvata, täna pea
me teadma, millist vilja ja millisele pinnasele 
külvata, sest kui me aasta pärast peaksime 
avastama, et meie lõikus jääb piskuks, siis 
ikaldustoetust pole meil kelleltki küsida.

Aitäh teile!

Eesti kõrgharidust iseloo
mustab plahvatuslik üli
õpilaste arvu kasv: viimase 
üheksa aastaga on see 
suurenenud 2,5 korda.

Ühe esimese sammuna otsustasi
me käivitada kvaliteedikriteeriu
mitest lähtuva baasfinantseerimi
se, tagamaks tipptasemel teaduse 
rahastamise stabiilsuse ja suuren
damaks teadusasutuste vastutust 
teadustööde planeerimisel.

Rahvusteaduste toeta
mine ei ole meie priori
teet. See on meie kohus.

Eesti on väike riik. Meie ressur
sid on piiratud. Seetõttu ongi 
programmi raames toetatav 
infrastruktuur suunatud aka
deemilise kõrghariduse, teadus- 
arendustegevuse ja ettevõtetega 
innovatsioonialase koostöö 
ühisosa väljaarendamisele.
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TÜ vastuvõtutalituse pea
spetsialisti Aime Rand
veeru sõnul hakkab algaval 
akadeemilisel aastal Tartu 
Ülikooli riigieelarvelistel 
kohtadel õppima 1214 ja 
riigieelarvevälistel kohtadel 
743 uut üliõpilast.

Kui palju avaldusi esitati rii
gieelarvelistele kohtadele?

1214 riigieelarvelisele 
õppekohale esitas 4675 isikut 
8344 avaldust. Võrreldes eel
mise aastaga vähenes riikliku 
koolitustellimuse kohtade arv 
95 võrra.

Keskmiselt laekus 6,2 
avaldust iga õppekoha koh
ta. Keskmine minimaalselt 
vajalik konkursipunktide arv 
riigieelarvelisele õppekohale 
vastuvõtuks moodustas 80% 
maksimaalselt võimalikust. 
Eesti keele lisa-aastal asub 
õppima 5 riigieelarvelisele 
õppekohale vastuvõetut.

Kui paljud jäid kandidee
rima?

Riigieelarvelistele õppekoh
tadele kandideeris 7789 üli
õpilaskandidaat! 318 koolist, 
vastuvõetuid oli 207 koolist.

Vene õppekeelega kooli 
lõpetanuid riigieelarvelistele 
õppekohtadele kandideeri
nute hulgas oli 1361 ja neist 
võeti vastu 207.

Välismaal kooli lõpetanu
test sai ülikooli riigieelarve
listele õppekohtadele sisse 6 
üliõpilast.

Keda võeti vastu eritingi
mustel?

Eritingimustel võeti vastu
24 üleriigilistel õpilasolüm- 
piaadidel esikolmikusse 
tulnut ja 4 rahvusvahelisel 
olümpiaadil osalenut. Õpilas- 
olümpiaadidel häid tulemusi 
saavutanuid (4.-10. või 15. 
koht) oli vastuvõetute hulgas 
17.

Tartu Ülikooli finantsee
ritavatel õppekohtadel asub 
õppima 5 uut üliõpilast maa
likunsti bakalaureuseõppes ja 
5 spordistipendiaati.

Olümpiaadidel edukalt 
esinenud ja Tartu Ülikooli 
eritingimustel vastuvõetud 
üliõpilased asuvad õppima
17 õppekava järgi seitsmes 
teaduskonnas.

Ülikoolis on 178 uut välisüliõpilast
Ü lle  T ens in g
TÜ välisüliõpilastalituse 
peaspetsialist

Kokku alustab uuel õppe
aastal Tartu Ülikoolis õpin
guid 178 välis- ja välisküla- 
lisüliõpilast. Teaduskonda
de antud nõusoleku alusel 
hakkab bakalaureuseõppes 
õppima 59 välisüliõpilast.

Kevadel laekus välisüliõpi- 
lastalitusse 210 avaldust.

Tasemeõppesse astumiseks 
tuli 125 avaldust, k.a keele- 
õppeaastale tulijad.

Enim avaldusi oli tradit
siooniliselt arsti-, filosoofia- 
ja sotsiaalteaduskonda. Arsti
teaduskonna ingliskeelsesse 
gruppi, kus ainsana peavad 
välismaalased konkursi läbi
ma, oli 1,9 soovijat kohale.

Eelmiste aastatega võrreldes 
oli rohkeni soovijaid arstitea
duskonna eesti õppekeelega 
gruppi, kus sel sügisel alustab 
9 välisüliõpilast. Varasematel 
aastatel on eesti keeles õppi

jate välisüliõpilaste hulk piir
dunud 3-5 inimesega.

Sooviavaldusi tuli 32 rii
gist, enim Soomest -  92, 
Saksamaalt 19 ja Venemaalt
12. Algaval õppeaastal on 
tasemeõppesse vastuvõetute 
seas rohkem välisüliõpilasi 
Aasia riikidest, sealhulgas 
Hiinast 1, Jaapanist 2 ning 
doktorandid Koreast (1) ja 
Bangladeshist (1). Lisaks nei

le õpivad külalisüliõpilastena 
eesti keelt veel kaks hiinlast 
ja kolm jaapanlast.

K õ rg h a r id u s p ro g ra m m  
Erasmus toob sel sügisel üli
kooli 32 vahetustudengit 
kogu Euroopast.

Aastase vaheaja järel on 
taas käivitunud hõimurahvas
te programm, mille raames 
alustab 3 uut üliõpilast, neist 
kaks magistriõppes.

Francesca Cestari Milano Ülikoolist ja Teresa Gonzalez 
Granada Ülikoolist. v a r j e  s o o t a k

alustab üle 2000 uue tudengi
Kuidas oli soovijaid riigieel- 
arvevälistele kohtadele?

Riigieelarvevälistele Õppe
kohtadele kandideerimiseks 
esitati 2104 avaldust. Tartu 
Ülikooli riigieelarvevälistele 
õppekohtadele vastuvõttu 
reguleerib kas kehtestatud 
piirav või vastuvõtuks vajalik 
punktisumma.

Vastuvõtu piirarvuga loo
dud 865 riigieelarvevälisele 
õppekohale on esitatud 798 
avaldust (0,9 avaldust koha
le), 605 kandidaati on vastu 
võetud. Riigieelarvevälisele 
õppekohale vastuvõtuks keh
testatud punktisumma on 
ületanud ja on seega vastu 
võetud 871 üliõpilaskandi- 
daati.

Mida sooviti kõige rohkem 
õppida?

Kõige suurem arv, 463 
üliõpilaskandidaat!, soovis 
õppida majandusteadust. 
Kõige rohkem avaldusi, 24,9 
ühe õppekoha kohta, esitati 
filosoofiateaduskonnas roma
nistika õppekavale hispaania 
keele ja kirjanduse õppimi
seks.

Aga kõige vähem?
Kõige vähem, vaid 13 ehk

0,9 avaldust riigieelarvelise 
õppekoha kohta, esitati muu
sikaõpetaja erialale astujate 
poolt.

Miks annab Tartu Ülikool 
suvel teada ka erialadele 
sisseastumist võimaldavad 
miinimumpunktid?

Teeme seda teadlikult juba 
teist aastat. See on paljudele 
orientiiriks ja hoiab konkur
sist kõrvale nõrgemate Õppe- 
tulemustega kandidaadid.

Riigieelarvelisele õppeko
hale vastuvõtuks pidi üliõpi- 
laskandidaadi keskmine mini
maalne summaarne punktide 
summa moodustama 78% 
maksimaalselt võimalikust 
punktisummast. See on 2% 
võrra kõrgem kui eelmisel 
aastal ja 7% võrra kõrgem kui 
1999. aastal.

Enim punkte maksimaalselt 
võimalikust punktide sum
mast oli vaja riigieelarveli
sele õppekavale vastuvõtuks 
romanistikat (hispaania keel 
ja kirjandus) õppida soovijail 
(94,5%).

Inglise keele ja kirjandu
se riigieelarvelisele kohale

B A K A L A U R E U S E A S T M E L E  JA R A K E N D U S  
K Õ R G H A R I D U S L I K E L E  Õ P P E K A V A D E L E  
V A S T U V Õ E T U D :

riigieelarvelistele kohtadele 1214 
riigieelarvevälistele kohtadele 743 
välisüliõpilasi ja välisküialisüliõpilasi 178

Kaisa Masso (paremal) sai sisse prantsuse filoloogiasse, seda kinnitab ka vastuvõtutalituse 
peaspetsialist Aime Randveer. v a r j e  s o o t a k

12% ja Pärnumaalt 6%.
Ülejäänud maakondadest 

laekus alla 5% kõigist aval
dustest. TÜs õppida soovinuid 
oli kõige vähem Hiiumaalt, 
kust laekus vaid 1% esitatud 
avaldustest.

Võrdselt 27% oli vastu
võetute hulgas Tartu- ning 
Harjumaalt pärit üliõpilasi. 
Seega moodustasid nendest 
piirkondadest vastuvõetud 
1-2 % suurema osa kui sealt 
avalduse esitanud.

Erinevalt eelmisest aastast 
oli ka Lääne-Viru-, Järva- ja 
Saaremaalt pärit üliõpilas
kandidaatide osa vastuvõe
tute hulgas 1% võrra suurem 
kui kandideerinute osa.

Teistest piirkondadest pärit 
vastuvõetud moodustasid 
võrreldes avalduse esitanute 
hulgaga proportsionaalse või 
1% võrra väiksema osa.

saamiseks pidi olema 93,5% 
ja saksa keele ja kirjanduse 
erialale astujail 93,3% maksi
maalsest punktide arvust.

Kas kõige rohkem Õppida 
soovijaid oli nagu tavaliselt 
Tartu koolidest?

Jah, kõige rohkem aval
dusi laekus Hugo Treffneri 
Gümnaasiumist, Miina
Härma Gümnaasiumist, aga 
ka Tallinna Reaalkoolist, vas
tavalt 350, 221 ja 151.

Ka vastuvõetute poolest 
olid esikohal Hugo Treffneri

Gümnaasiumis 110 ja Miina 
Härma Gümnaasium 58 sis- 
sesaanuga. Kolmanda koha 
hõivas NÕo Reaalgümnaa
sium, kust kandideerinutest 
sai sisse 34.

Missugune on pilt maakon
niti?

Avaldusi TÜsse astumiseks 
laekus kõigist maakondadest. 
Kõigist avaldustest 26% lae
kus Harjumaalt, sh Tallinnast. 
Tartumaalt ja Tartu linnast 
pärilt isikutelt laekus 25% 
avaldustest, Ida-Virumaalt

Üliõpilaste vastuvõtt 
uute arvutite abil
V a rje  S o o ta k

Tänavu suvel toimus Tartu 
Ülikoolis üliõpilaskandidaa
tide vastuvõtt esimest korda 
ühtse arvutipargi abil.

TÜ infotehnoloogia osa
konna arvutispetsialisti Aron 
Jalaka sõnul osteti selleks 40 
uut arvutit.

“Eesmärgiks oli soetada 
PC-d TÜ õppeinfosüsteemi- 
ga töötamiseks. Parimaks 
pakkumiseks osutus firma 
Helmes pakutud Microlinki 
PC. Arvutite ostmisel kasutati 
Baltikumi suurimat e-hanke- 
keskkonda MarklT,” selgitas 
Jalakas.

Ta lisas, et arvuti konfi
guratsioon vastab tavalise 
lauaarvuti konfiguratsioonile. 
“Märkida võiks ka ID-kaardi 
lugejat, mis leiaks rakendust 
tulevikus.”

Ühisostu rahastasid Tiigri- 
ülikooli projekt ning TÜ ise.

Sisseastumise ajal paik
nevad arvutid ajalooliselt 
väljakujunenud vastuvõtu
ruumides ülikooli peahoone 
I korrusel.

Akadeemilise aasta algul 
viiakse nad raamatukokku 
selleks loodavasse avalikku 
arvutiklassi.

Aron Jalaka sõnul arvutitel 
tehnilisi probleeme ei esine
nud.

Vastuvõtutalituse peaspet
sialist Aime Randveer ütles, 
et tänu uutele ühesugustele 
arvutitele kulges dokumen
tide vastuvõtt sujuvalt. “Ar
vutisüsteemi tõrkeid oli väga 
harva ja arvutid töötasid ka 
kiiremini kui varem.”

Randveer märkis, et do
kumentide vastuvõtt toimus 
varasemast kiiremini. “Kuna 
uued õhukesed monitorid 
võtavad töölaual vähem 
ruumi, oli ka mugavam oli 
töötada.”

U U D I S E D

UT uuendas oma 
veebiväljaannet
UT-l on tänasest uue kujun
duse ja funktsionaalsusega In- 
ternetiväljaanne (www.ut.ee/ 
ajaleht).

Uus veeb põhineb Interneti 
sisuhaldustarkvaral Automat- 
Web, mida kasutavad mitmed 
väljaanded (Kroonika, Anne, 
Nädal, Arvutimaailm jt). 
Sama tarkvara kasutab ka üli
kooli kodulehekülg.

Akadeemikule 
kandidaadid
TÜ nõukogu otsustas esitada 
Eesti Teaduste Akadeemia 
akadeemikute kandidaatideks 
arstiteaduse valdkonnas pro
fessorid Raivo Uibo ja Eero 
Vasara ning humanitaartea
duste valdkonnas professorid 
Valter Langi, Jaan Rossi ja 
Jüri Talveti.

Kammerkoor 
konkursil Itaalias
TÜ kammerkoor dirigent Triin 
Kochi juhatusel osaleb 51. 
rahvusvahelisel koorifestivalil 
Arezzos Itaalias.

Koori presidendi Indrek 
Mustimetsa sõnul võetakse 
osa üldvoorust ja rahvalaulu
de voorust. “Mitu esinemist 
on meil ka Toscana maakon
nas ” ütles Musti mets UT-le. 
Tartusse tagasi jõuab koor 6. 
septembril.

Medalid 
linnavalitsuselt
Tartu linna päeval, 29. juunil 
tunnustas linnavalitsus tartlasi 
linnale osutatud teenete eest.

Silmapaistvate teenete eest 
medali saajate hulgas olid ka 
prof Peeter Tulviste, AHHAA 
keskuse projektijuht Tiiu Sild 
ja TÜ Akadeemilise Naiskoori 
dirigent Vaike Uibopuu.

Varem on linn oma meda
liga tunnustanud Jaak Aavik- 
sood, Jaanus Harrot, Mati 
Karelsoni, Kalle Kasemaad ja 
Jüri Kärnerit.

Meeskoor esines 
Ameerikas
Täna jõuab Ameerikast tagasi 
Tartu Akadeemiline Meeskoor.

Koor sõitis 12. augustil roh
kem kui kaks nädalat kestvale 
kontserdi reisile USAsse.

Koori juhatuse esimehe 
Meeslis Jõesaare sõnul anti 
Ühendriikide läänerannikul 
toimuva turnee jooksul 12 
kontserti, neist pooled Lääne
ranniku eestlaste päevadel 
(www.esto2003.org).

“Dirigent Alo Ritsingu käe 
all astus meeskoor üles kiri
kutes, laulupeol, ettevõtetes 
ja mujal,” ütles Jõesaar.

Vilistlaste rahva
tantsurühm Belgias
TÜ rahvakunstiansambli vilist- 
lasrühm esines augusti algul 
edukalt Belgias rahvusvaheli
sel rahvatantsufestivalil.

Ansambli liikme Lauri Lehe 
sõnul kutsutakse igal aastal 
külla vaid üks rühm Euroo
past, ülejäänud on mujalt 
maailmast. “Peale eestlaste 
esinesid hispaania-taustaga 
tantsude ja suurejooneliste 
asteegi rituaaltantsudega 
mehhiklased, põnevate ka
riibi tantsudega Martinique’i 
saare mustanahalised jt.”

Tantsurühma muusikute 
ridu Kaido Reivelti juhtimisel 
täiendasid pillimehed Põlva 
rah vam u u sikaan sam b lis t 
"Teeme Ära!”

http://www.ut.ee/
http://www.esto2003.org
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IN M E M O R I A M

Prof Claus Sommerhage
9. dets 1950 -16. juuli 2003
Juulikuu 16. päeval sai otsa 
professor Claus Sommerhage 
aeg. TUgev elutahe ja ime
väärne trotsiv vastuhakk pii
navale haigusele oli võimetu 
suure olematuse ees.

Claus Sommerhage õppis 
Bonni Ülikoolis saksa filoloo
gia, filosoofia ja võrdleva usu
teaduse erialal ning täiendas 
end Stanfordi Ülikoolis. 1982 
kaitses ta doktoritöö “Eros ja 
poesis. Erootiline teema Tho- 
mas Manni loomingus”.

Pärast edukat habilitatsioo- 
ni tuli ta 1992. aastal Saksa 
Akadeemilise Vahetustalituse 
lähetusel TÜ saksa filoloogia 
kateedrisse, kus töötas küla
lisprofessorina 1999. aastani. 
Tema juhendamisel töötati 
välja kaasaja nõuetele vastav 
saksa kirjanduse õpetamise 
programm.

1995-2000 juhendas Som
merhage nelja kirjandus
teaduslikku magistri- ja üht 
doktoritööd. Viimasest juhen
datavast doktorandist lahutas 
saatus ta enne lõpusirgele 
jõudmist.

Nimetatud tööd moodusta
vad üle poole kogu sõjajärgse 
perioodi vältel Eestis germa
nistikas kaitstud kirjandus
teaduslikest väitekirjadest 
(kandidaadi-, magistri- ja 
doktoritöödest).

Suureks abiks saksa fi
loloogia arengule TÜs oli 
Sommerhage teadusorganisat- 
siooniline tegevus. Ta pani

aluse Eesti-Saksa akadeemi
lise nädala traditsioonile ja 
andis olulise panuse Tartu 
Saksa Kultuuri Instituudi 
ülesehitusse. Tema eestveda
misel hakkas ilmuma germa
nistika kogumik Triangulum. 
Tänu Sommerhage tarmukale 
tegevusele õnnestus oluliselt 
täiendada erialaraamatukogu 
ja leida stipendiume enese
täiendamiseks Saksamaal.

2000-2002 töötas Sommer
hage Bonni Ülikoolis germa
nistika õppetooli juhatajana. 
Mure germanistika käekäigu 
pärast TÜs tõi ta tagasi siia.

Kolleegide ja üliõpilaste 
mälestustesse jääb ta särava, 
kiire, otsustusvõimelise õppe
jõuna, elurõõmsa ja südamli
ku inimesena.

Tartu Ülikool 
germaani-romaani 
filoloogia osakond 

saksa filoloogia õppetool

Õ N N I T L E M E

Lea Lepmann 55
Täna täitub 55 aastat TÜ 
koolimatemaatikute ühe liidri, 
dots Lea Lepmanni sünnist.

Ettevalmistus õppejõu- 
tööks algas Tartu Pedagoo
gilises Koolis ja jätkus TRÜ 
matemaatikateaduskonnas. 
1972. aastast on Lepmann 
töötanud matemaatikatea
duskonnas, kus ta on läbinud 
kõik pedagoogikarjääri etapid 
laborandist dotsendini. Nii 
tema kandidaaditöö kui ka hi
lisemad uurimused on seotud 
põhiliselt koolimatemaatika 
kaasajastamise ning õpetajate 
koolitamise teoreetiliste ja 
praktiliste küsimustega. Täht- 
päevaline on ka hinnatud 
matemaatikaõpikute seeria 
üks autoreid.

Pühendumus oma tööle, 
hea suhtlemisoskus ning 
piisav võõrkeelte tundmine 
on loonud eeldused edukaks 
koostööks nii Soome kui ka

Saksamaa didaktikutega. 
Tema tööd koolimatemaatika 
edendamisel ja Õpetajate koo
litamisel on tunnustatud Ger- 
hard Rägo nimelise medaliga.

Soovime jätkamiseks sädet, 
palju rõõmu ja säravaid ideid!

Kolleegid
matemaatikateaduskonnast

65

Õ N N I T L E M E

45

Mart Viikmaa,
teadur, lektor -  4. september

60

Heldur Keis,
dotsent -  4. september

50

Sirje Rammo,
assistent -  3. september

Silvi Tenjes,
vanemteadur -  3. september 

40

Pille Naggel,
referent -  1. september

30

Priit Sander,
lektor -  1. september

IN  M E M O R I A M

Dotsent Leida Keres
24. apr 1916- 1. aug 2003
Lahkus sõjajärgse pediaatria 
looja, enamiku lastearstide 
Õpetaja, innustunud laste 
tervise eest võitleja, ustav 
kolleeg.

Leida Keres lõpetas arsti
teaduskonna kiitusega 1940, 
jätkates tööd TÜ Lasteklii
nikus. 1940 kuni pensionile 
siirdumiseni 1984 oli ta 
seotud pediaatria kateedriga. 
1952 kaitses kandidaadiväite
kirja imikute soolepöletiku 
diagnoosimise kohta. 1958 
anti Keresele dotsendi kutse 
ja ta valiti pediaatria kateedri 
juhatajaks. Sellel ametikohal 
töötas 1975. aastani. 1967 
avati tema initsiatiivil arsti
teaduskonnas pediaatriaosa- 
kond.

Leida Kerese teaduslik te
gevus on olnud viljaks. Tema 
sulest on ilmunud üle saja tea
dusartikli, tema juhendamisel 
on valminud 9 kandidaadi
väitekirja ja 78 üliõpilaste 
auhinnatööd. Ta on mitme 
õpiku autor/kaasautor ning 
nelja teadustööde kogumiku 
toimetaja.

Olles ise äärmiselt töökas,

kohusetundlik ja aus, püüdis 
ta samu omadusi sisendada ka 
oma õpilastesse, jäädes see
juures inimesena vähenõud
likuks ja tagasihoidlikuks. 
Eesti Vabariik on hinnanud 
Leida Kerese teeneid Punase 
Risti I klassi teenetemärgi
ga. Ta oli Eesti Lastearstide 
Seltsi auliige. Viljaka töö eest 
teadlase, õppejõu ja arstina 
on talle antud teenelise arsti 
aunimetus ning autasustatud 
arstiteaduskonna medaliga.

Kolleegid

Algab rahvusvaheline 
korvpalliturniir
Illari Lään

3.- 5. septembrini korraldab 
MTÜ Tartu Ülikooli Akadee
miline Spordiklubi koos Tar
tu linnaga TÜ spordihoones 
rahvusvahelise korvpalli
turniiri.

Võistlevad Soome, Läti, 
Leedu ja Eesti korvpalli
meeskonnad. Eesti korvpalli 
au kaitseb kahekordne Eesti 
meister korvpallis -  TÜ Rock.

Turniiri eesmärk on sisse 
elada algavaks korvpalli- 
hooajaks ja turniiri kont- 
rollmängude kaudu testida 
mängijate taset.

Avamäng toimub kolmapäe
val, 3. septembril kell 17, kus 
vastakuti on Soome korvpalli
meeskond Team Componenta

ja Leedu korvpalliklubi Alita 
Alytus. Kell 19 kohtuvad TÜ 
Rock ja BK Livu Alus/Liepaja 
Lätist.

Kava:
4. septembril
• kl 17 BK Livu Alus/Liepaja

-  Team Componenta
• kl 19 TÜ Rock -  Alita 

Alytus
5. septembril
• kl 12 Alita Alytus -  BK Livu 

Alus/Liepaja
• kl 14 TÜ Rock -  Team 

Componenta
Pilet 25 kr.

Info: TÜ Akadeemilise Spor
diklubi korvpalli projektijuht 
Meelis Pastak, tel 051 15 117, 
07 375 376.

IN  M E M O R I A M

Prof Inge-Maret Orgo
21. jaan 1935 -  29. juuni 2003
4. juulil saatsime aulast viim
sele teekonnale prof Inge 
Orgo.

Prof Orgo oli pühendunud 
Tartu Ülikoolile ja tööõigu
sele. Lõpetanud õigusteadus
konna 1959, jätkas ta aspi
randina ning oli 1967. aastast 
elu lõpuni Õigusteaduskonna 
õppejõud.

Inge-Maret Orgo läbis 
akadeemilise karjääri kõik 
astmed. 1968 kaitses kandi
daadikraadi, 1992-2000 oli 
korraline professor, 2000. 
aastast erakorraline professor 
ja emeriitprofessor.

Ta juhatas riigi- ja haldus
õiguse kateedrit ning töö- ja 
sotsiaalhooldusõiguse õppe
tooli, oli 1987-1991 dekaan, 
1995-2000 eraõiguse instituu
di juhataja.

Prof Orgo oli juhtiv tööõigu
se asjatundja Eestis, kellel on 
oluline panus uue tööõiguse 
loomisel. Ta oli paljude tööõi
guse seaduste, sh töölepingu 
seaduse üks peamisi autoreid.

On olnud Eesti Akadeemili
se Õigusteaduse Seltsi ja Eesti 
Akadeemiliste Naiste Ühingu 
esinaine.

Prof Orgo oli väga hea lek
tor, tema loenguid ootasid nii 
üliõpilased kui ka praktikud. 
Sügav professionaalsus õppe
jõu ja teadlasena, julgus öelda

seda, mida ta mõtles, tegid 
temast aastateks õigustea
duskonna ühe alustala ning 
arendaja.

Tal oli palju õpilasi, tema 
juhendamisel on kaitstud 
kaks doktoritööd, nii on ta 
taganud tööõiguse arengu 
järjepidevuse. Prof Orgole on 
antud Valgetähe V klassi tee
netemärk.

Inge-Maret Orgo oli opti
mistlik ja päikeseline inime
ne, meeldiv kolleeg, hea ema 
ja hoolitsev vanaema. Prof 
Orgo lahkumine on tema 
omastele, Tartu Ülikoolile 
ja Eesti juristkonnale valus 
kaotus. Meie mälestustes jääb 
ta elama.

Kolleegid
õigusteaduskonnast

Head Uut 
Õppeaastat!

TARTU ÜLIKOOLI
KIRJASTUS

f
 Ootame organiseerumata 

naistudengeid avastama 
üliõpilasi sajandeid köitnud 
maailma.

Korporatsioon India

2003, aasta sügissemestri 
külalisõhtud toimuvad

10. ja 17. septembril

kell 20.15 meie konvendis 
aadressil Tähtvere 4, teine korrus

\vw\v, indla.ee

f . Korporatsioon
Fraternitas Liviensis

Austatud akadeemiliselt 
organiseerumata meestudeng! 

Oled oodatud meie külalisõhtutele, 
mis toimuvad

neljapäeval, 4. ja 18. septembril

meie konvendikorteris 
aadressil Tähtvere 4, IV korrus. 
Algus kell 20, riietus soliidne.

Info: www.liviensis.ee, 050 41 501

UNIVERSITAS 
TARTUENSIS
TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200

Toimetus
Tegevtoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Kristjan Kaljund 
Infotoimetaja Kerli Kuusk 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa

Toimetuse aadress:
Ülikooli 18, Tartu 50090 
Tel: 07 375 680, 051 42 300 
E-post: ajaleht@ut.ee 
Faks: 07 375 440 
http://www.ut.ee/ajaleht 
Trükk: o/ü Greif

KAITSMISED
29. augustil kl 10 kaitsevad filo
soofiateaduskonnas Paabelis r
103 magistritöid:
Aari Juhanson “Subject Label- 
ing in Monolingual General 
Purpose Dictionaries”. Juhen
daja: Enn Veidi. Oponent: Kaja 
Kährik;
Angelika Vaasa “ Motivation, 
Strategy Use and Instructional 
Preferences in Adult EFL 
Classes”. Juhendaja: Krista 
Vogelberg. Oponent: Ülle Türk; 
Teele Eensaar “Elukestva õppe 
põhiterminoloogia inglise-eesti 
seletav sõnastik Euroopa Ko
misjoni dokumentide põhjai. 
Juhendajad: Mall Tamm, TPÜ 
emerprof Talvi Märja. Oponent: 
Margot Savisaar;
Martin Karner “ Massikommuni
katsiooni valiksõnastik”. Juhen
daja: Kersti Meinart. Oponent: 
Ruth Niibo;
Kairi Kuha “Eesti valitsus- ja 
riigiasutuste nimede tõlkimisest 
inglise keelde”. Juhendaja: 
Raili Põldsaar. Oponent: Kersti 
Meinart;
Ülle Leis “Tõlkide elukestev õpe 
Eestis -  olukorra ja vajaduste 
võrdlev analüüs”. Juhendaja: 
Mall Tamm. Oponent: Margot 
Savisaar;
Brita Lillipuu “Kalandus ja 
eesti kalad -  eesti-inglise-eesti 
sõnastik”. Juhendaja: Ülle Türk.

Oponent: Ruth Niibo;
Virge Loos “Gaasikatla kasutus
juhendis esinevate terminite sak- 
sa-eesti valiksõnastik”. Juhen
daja: Mari-Ann Palm. Oponent: 
Anni Silk;
Annika Matson “Osaühingu 
põhikirja tõlkimisel eesti keelest 
saksa keelde esinevad märk
sõnad”. Juhendaja: Ruth Niibo. 
Oponent: Anne Arold;
Rita Ilona Märka "Sooaspekt 
ja selle keeleline ülekanne: Emil 
Toode “Piiririik” ”. Juhendaja: 
Raili Põldsaar, Oponent: Ene- 
Reet Soovik;
Margus Puusepp “The Rel- 
evance of Communicative-Prag- 
matic Competence and Criteria 
for Quality in Simultaneous 
Interpreting”. Juhendaja: Krista 
Vogelberg. Oponent: Terje Tee
salu;
Jan Rohtmets “ Inglise-eesti- 
inglise dogmaatika sõnastik”. 
Juhendaja: Reeli Torn. Oponent: 
Kersti Meinart;
Karin Suuban “Saksa-eesti pa
kendi- ja pakendijäätmealaste 
terminite valiksõnastik”. Juhen
daja: Ruth Niibo. Oponent: Anne 
Arold;
Sigrid Tani “ Ingiise-eesti sele
tav puidusõnastik”. Juhendaja: 
Kersti Meinart. Oponent: Terje 
Teesalu;
Annika Timpka “ Eesti-inglise- 
saksa indiaca sõnastik”. Juhen

daja: Terje Teesalu. Oponent: 
Reeli Torn.

29. augustil kl 16 kaitseb filo
soofia osakonnas (Lossi 3-223) 
Külli Keerus magistritööd “Voo- 
ruseetika -  inimkeskne võimalus 
keskkonnaeetika põhiküsimuse 
lahendamiseks". Juhendaja: 
prof Margit Sutrop. Oponendid: 
mag Tiiu Hallap, mag Ahto Oja. 
Info: koordinaator Ruth Jürjo, tel: 
375 314.

LOENGUD
3. septembril kl 18 jätkub keemia
ringis vabade kunstide prof Tõnu 
Õnnepalu praktilise lugemise 
ja kirjutamise (FLKU,00,108) 
loengusari. Seekord on teemaks 
„Kirjutamine kui taasleitud aeg“. 
Kõik huvilised teretulnud!

TEATED
5. septembril kl 11 toimub üli
kooli ph aulas Euroopa kolledži 
magistriõppe avaaktus.

3. septembril kl 15 toimub TÜ 
Tallinna esinduses (Kaarli pst
3-103) rahanduse ja arvestuse 
instituudi uute kaugkoolitus
kursuste esitlus. Tutvustatakse 
projektitöö, väärtuspõhise 
finantsjuhtimise ning pensioni
kindlustuse kursuseid. Õppe 
läbimist tõndab TÜ avatud üli
kooli tunnistus. Registreerimine 
kestab 15. septembrini. Lisainfo: 
www.finance.ut.ee.

http://www.liviensis.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.finance.ut.ee
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Kas ülikool peaks 
aktiivsemalt osalema 

eurodebatis?

Vastajaid: 36

Uus küsimus: Kas uus õppe- 
toetuste süsteem on õiglane? 

Vastata saab aadressil 
www.ut.ee/ajaleht/.
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Soome president 
Tarja Halonen
Kolmapäeval, 10. septembril 
kell 12.30 peab eestikeelse 
aulaloengu Soome president 
Tarja Halonen. Loengu teema 
on Soome kogemustest Eu
roopa Liidus ja soome-eesti 
suhetest.

President kohtub enne 
loengut rektor Jaak Aaviksoo- 
ga ning eesti ja soome-ugri 
keelte osakonna juhataja 
prof Ago Künnapi, dots TÕnu 
Seilenthali ja lektor Tiina 
Söderblomiga.

Õigusteaduste kandidaat 
Tarja Halonen on olnud Soo
me parlamendi liige aastast 
1979 ja minister kolmes valit
suses kuni presidendivalimis- 
teni 2000.

Välisministrina külastas 
Tarja Halonen Tartu Ülikooli 
21. oktoobril 1997. Ta pidas 
aulas loengu “Soome, Eesti ja 
Euroopa integratsioon”.

Kaks medalit
21.-31. augustini Lõuna-Ko- 
reas Daegus toimunud 22. 
suveuniversiaadilt tõid TÜ 
sportlased kaks medalit.

Olga Aleksejeva ja Olga 
Volovik võitsid vehklemise 
naiskonnas, kus kolmest 
sportlasest kaks oli Tartu Üli
koolist, pronksmedalid.
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TU uus aumärk tunnustab töötajat

Peetakse AIESECi 
infokoosolekut
11. septembril kell 19 toimub 
ph ruumis 102 AIESECi info- 
koosolek.

AIESEC on suurim tuden
gite juhitav rahvusvaheline 
haridusorganisatsioon maail
mas, mille põhitegevuseks 
on üliõpilaste välispraktika 
korraldamine. Saab osaleda 
neljas praktikatüübis: majan
dus- ja juhtimisalane prakti
ka, praktika riiklikes organi
satsioonides, institutsiooni
des, mittetulundusühingutes, 
IT-alane praktika ja inglise 
keele õpetamise praktika.

Maailmas on AIESECis 
15000 aktiivset liiget 84 
riigis.

Tartu AIESEC asutati 1989. 
aastal.

Koosolekule saab registree
ruda 19. septembrini.

R eet M ägi
TÜ administratsioonidirektor

Ülikooli avaaktusel 1. sep
tembril andis rektor Jaak 
Aaviksoo üle esimesed Tar
tu Ülikooli aumärgid.

Esimesed ülikooli aumärgid 
andis rektor prof Mart Sörgile 
ja dots Aino Siimonile ma
jandusteaduskonnast ning 
endistele prorektoritele
prof Volli Kalmule ja prof 
Hele Everausile. Aumärk on 
määratud ka kauaaegsele 
ülikooli peainsenerile Nigul 
Liivamägile.

Aumärgi statuudist

Aumärk asutati ülikooli nõu
kogu otsusega ning selle sta
tuudi kinnitas rektor detsemb
ris 2002. Statuudi järgi on TÜ 
aumärk autasu, mis antakse 
ülikooli töötajatele eriti heade 
töösaavutuste eest.

Aumärgiga autasustamise 
tingimustes ei ole nõuet, et 
selle saaja peab olema ülikoo
li heaks töötanud väga kaua 
aega. Reegliks on see näiteks 
ülikooli väikese medali puhul, 
mis antakse samuti eduka töö 
eest, kuid ülikoolis vähemalt 
25 aastat töötanud isikutele. 
Vajadus paremini esile tuua ja 
tunnustada tublisid töötajaid 
oligi üks põhjusi, miks uus 
autasu loodi.

Statuut näeb ette protse
duuri, kus tunnustamise ette
paneku teeb struktuuriüksuse 
juht kooskõlastatult dekaani, 
asutuse direktori, prorektori 
või vastutusala direktoriga. 
Asutuse ettepanek kooskõlas
tatakse koordineeriva prorek
tori või vastutusala direktori
ga. Aumärgiga tunnustamise 
otsustab rektor ning see vor
mistatakse rektori korraldu
sega. Märgi annab üle rektor, 
kes võib selleks ühekordselt 
volitada ka prorektorit, vastu
tusala direktorit või dekaani. 
Aumärgi saaja nimi kantakse 
auraamatusse, mida hoiab 
akadeemiline sekretär.

Ülikooli aumärk ongi kan
tav rinnamärgina. Märgi 
kujundus lähtub ülikooli 
pidulikust pärjaga märgist, 
kus on peahoone sammaspor
tikus, kolmnurkviil ja ülikooli 
asutamisaasta ümbritsetuna

Walesi peaminister 
Rhodri Morgan TÜs
2 . septembril külastas üli
kooli Walesi omavalitsuse 
peaminister Rhodri Morgan.

Rektor prof Jaak Aaviksoo 
modereerimisel pidas Morgan 
koos kirjanik Jaan Kaplins

kiga avaliku mõttevahetuse 
teemal "Wales ja Eesti -  jääda 
Euroopas iseendaks".

Mõlemad väitlejad leidsid, 
et Euroopa Liit ei kujuta väi
keriikide identiteedile ohtu.

Professor Mart Sõrgi ja  dotsent Aino Siimonit õnnitlesid T Ü  aumärgi saamise puhul dekaan professor Jüri Sepp ja  
teadusprodekaan dotsent Raul Eamets. a n d r e s  t e n n u s

K U U L A J A  K O M M E N T A A R

TU ajalootudeng 
Jüri Metssalu:

Rõõmustav ja 
rahustav oli viibida 
inimeste keskel, kes 
suudavad Euroopa 
Liidu teemat inim
sõbralikult avada. 
Ajakirjanduses ilmuv 
on juba nii väsitavaks muutu
nud. Tulin aulast ära hää tun
dega, et EL pole midagi jäika,

vaid arengu- ja muu- 
tumisvõimeline. Väi
kestel riikidel on või
malik seal koostööd 
teha. Euroskeptikud 
enamasti hirmutavad 
ja külvavad paanikat. 
Eurooplasega aga on 
võimalik diskuteeri

da. Koosviibimine näitas, et 
meil on olemas ka inimesed, 
kes seda teevad.

pärjaga. Märk on hõbedast, 
osaliselt kullatud ning kae
tud sinise glasuuriga. Kujun
das Ene Valter firmast ARS 
Vasetöö, märk tehti seal ka 
valmis.

Aumärk ülikooli autasude 
süsteemis

Aumärk on uus tunnustuse 
liik meie ülikooli mitmesugus
te tunnustusvõimaluste juba 
hästi tuntud süsteemis.

Autasuga “Ülikooli sam
mas” tunnustatakse ülikooli 
töötajaid, kes on andnud 
silmapaistvalt suure panu
se Tartu Ülikooli maine ja 
staatuse kujundamisse Eestis 
ja maailmas. Autasustamise 
ettepaneku teeb TÜ nõukogu 
liige, teaduskonna või asutuse 
nõukogu, autasustamise ot
sustab rektor.

Ülikooli suur medal (va
rasema nimetusega ülikooli

nagu suurt medalitki, võib 
anda ka ülikoolis mittetööta
vale isikule.

Töötajatele on võimalik ka 
tänu avaldada korraldusega 
(asjaajamiseeskirjaga korral
dusi andma volitatud isikute 
poolt nende pädevuse piires). 
Oma töötajate traditsioonilisi 
tunnustamise vorme on ka 
teaduskondadel ja asutustel.

Aumärgi tulevik

Tunnustusviiside statuudid ei 
ava piisavalt nende tegelikku 
sisu, mis kujuneb praktikas. 
Aumärgiga on alustatud uus 
töötajate tunnustamise tra
ditsioon. Selle tähendust ja 
väärtust hakkavad looma ja 
kujundama isikud, kes seda 
märki kannavad, ja teod, mille 
eest tunnustuseks see antakse. 
Jääb vaid soovida, et aumärki 
väärivaid saavutusi tõepoolest 
märgatakse.

medal) antakse eriti suurte 
teenetega ülikooli töötajatele 
ja samuti isikutele väljast
poolt ülikooli. Suure medaliga 
autasustamise ettepanekuid 
teevad TÜ valitsuse liikmed 
ning selle andmise otsustab 
ülikooli valitsus.

Ülikooli väike medal on au
tasu, mida võib anda töötaja
tele, kes on ülikoolis edukalt 
töötanud vähemalt 25 aastat 
ning seega on see autasu 
pühendumise ja pikaajalise

hea töö eest. Väikese medali
ga autasustamise ettepaneku 
teeb struktuuriüksuse juht, 
selle otsustab rektor. Tänukir
jaga autasustatakse isikuid, 
kes on oluliselt kaasa aidanud 
mõne ülikooliga seotud ette
võtmise õnnestumisele või 
teinud ülikooli hüvanguks 
pikaajaliselt head tööd.

Tänukirjaga autasustamise 
ettepaneku teeb struktuuri
üksuse juht, mille samuti 
otsustab rektor. Tänukirja,

TÜ T U N N U S T U S E D :

• Audoktor
• Auliige
• Skytte medal
• autasu “Ülikooli sammas”
• suur medal
• väike medal
• TÜ aumärk (pildil)
• tänukiri

http://www.ut.ee/ajaleht/
http://www.ut.ee/ajalehl
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Ilmus ülikooli 
kaardi uus trükk
Ilmus ülikooli hoonete kaardi 
uus, täiendatud trükk.

Teabetalituse avalikkus
suhete spetsialisti Leeni 
Uba sõnul on kahepoolse A4 
formaadis kaardi ühel küljel 
Tartu kesklinn ja peahoone 
ümbrus.

Teisel küljel on enamik lin
nast ja seal on märgitud pea
miselt kesklinnast kaugemal 
paiknevad ülikooli hooned ja 
rajatised.

“Erinevalt eelmisest on uuel 
kaardil hoonete märkimisel 
kasutatud eri värve. Õppe- 
ja administratiivhooned on 
tähistatud rohelisega, ühis
elamud sinisega ja kliinikud 
punasega,” selgitas Leeni 
Uba. Kaardid on eraldi eesti- 
ja ingliskeelsete selgitustega.

Uued kaardid on saadaval 
peahoone infolauas, raama
tukogus, üliõpilasesinduses, 
üliõpilaskülas ja üliõpilas- 
nõustaja juures.

Struktuuriüksused võivad 
ülikooli külaliste ja semina
ridel osalejate tarvis tellida 
ingliskeelseid kaarte teabe
talitusest tel 375 509.

Kaart valmis üldosakonna 
ja AS Lihtsad Maapoisid koos
töös.

Raamatukogu avab 
virtuaalnäituse
8. septembril avab TÜ Raama
tukogu oma koduleheküljel 
(www.utlib.ee/ekollekt/legraa- 
fika/D virtuaalnäituse “Lääne- 
Euroopa varane graafika” .

Käsikirjade ja haruldaste 
raamatute osakonna juhataja 
Mare Ranna sõnul hõlmab see 
raamatukogus hoiul olevast 
15.-18. sajandi graafikast 136 
saksa, madalmaade, itaalia, 
prantsuse ja inglise 90 nime
ka kunstniku gravüüri.

Gravüürid on vaadatavad 
kolmes suuruses, lisatud on 
annoteeritud kirjed ja kunst
nike lühibiograafiad, ülevaa
ted raamatukogu graafika
kogust üldse ja maade kaupa 
ning seniavaldatud trükikata
loogide loetelu.

Iseloomustatakse ka graafi- 
katehnikaid nende arengus ja 
menetluste tehnilist eripära.

Lisainfo: Mare Rand, 
marer@utlib.ee, tel 375 744.

Meediauurimuse 
tulemused
Esmaspäeval, 8. septembril 
kell 12-15 tutvustavad ajakir- 
jandusuurijad ETV uue maja
7. korruse koosolekute saalis 
värsket uurimust “Meedia, 
maailm ja meie”.

Prof Marju Lauristin, 
Maarja Lõhmus ja prof Pee
ter Vihalemm toovad välja 
eestlaste huvid, hinnangud ja 
arvamused.

Õppestipendiumi asemel -toetus
Uue õppetoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 15. september
H e lin a  R iis a lu
üliõpilasnõustaja

1. septembril jõustunud 
õppetoetuste ja -laenu sea
dus hakkab asendama se
nist riiklike õppestipendiu
mide ja sõidusoodustuste 
süsteemi.

See kehtib kõigi üliõpilaste 
suhtes, sõltumata nende üli
kooli vastuvõtmise ajast,

Õppetoetuste liigid on 
põhitoetus, täiendav toetus 
ja doktoranditoetus. Lisaks 
on õppeasutusel Õigus anda 
toetust põhitoetuse fondist 
kahe protsendi ulatuses, 
võttes arvesse õpingute jätka
mist takistavaid asjaolusid. 
See toetus on Tartu Ülikoolis 
nimetatud majanduslikuks 
toetuseks.

Kes võivad toetust taotleda

Põhitoetust on Õigus taotleda 
üliõpilasel, kes õpib täiskoor
musega või statsionaarses 
õppes ning omandab kõrgha
ridust õppekaval, kus on riigi
eelarvelised õppekohad.

Täiendavat toetust võivad 
taotleda üliõpilased, kes 
lisaks eelpool nimetatud 
tingimustele elavad Eesti 
rahvastikuregistri andmetel 
väljaspool omavalitsusüksust 
ja sellega piirnevaid omavalit
susi, kus asub õppeasutus (st 
Tartus õppivad üliõpilased, 
kelle elukoht ei ole Tartu lin
nas, Tartu, Tähtvere, Luunja 
ega Ülenurme vallas).

Doktoranditoetust on Õigus 
taotleda doktorandil, kes ei 
tööta mujal kui ainult õppe- 
või teadustööl. Põhitoetuse 
suuruseks on 2003. aastal 
kehtestatud 800, täiendava 
toetuse suuruseks 400 ning 
doktoranditoetuse suuruseks 
3000 krooni kuus.

Majanduslikku toetust on 
õigus saada täiskoormusega 
või statsionaarses õppevor
mis õppival üliõpilasel, kellel 
majanduslikud asjaolud ta
kistavad õpingute jätkamist. 
Majandusliku toetuse määra
misel eelistatakse keskmise, 
raske või sügava puudega 
isikuid, orbe, paljulapselisest 
perest pärit olevaid isikuid, 
alaealiste laste vanemaid, 
isikuid, kelle vanemad on 
pensionärid, isikuid, kes õpi
vad õppekava alusel, millel ei 
ole riigieelarvelisi Õppekohti, 
isikuid, kes tasuvad oma 
õpingute eest ise. Majandus
likku toetust ei maksta üliõpi
lastele, kes saavad vastaval 
semestril põhitoetust.

Õppetoetuste taotlemine

Õppetoetusi saavad taotleda 
nii riigieelarvelised kui ka rii- 
gieelarvevälised üliõpilased.

Esimese aasta üliõpilased

esimesel semestril põhi-, 
täiendavat ja doktoranditoe
tust taotleda ei saa. Õppetoe- 
tust ei ole õigust saada ka üli
õpilasel, kes on akadeemilisel 
puhkusel või kelle õppeaeg 
on ületanud õppekava nomi- 
naalkestuse. Õppetoetusi ei 
saa taotleda internatuuris ja 
residentuuris õppivad üliõpi
lased, neile jätkatakse riiklike 
õppestipendiumide maksmist.

Õppetoetuse saamiseks 
peab üliõpilane esitama 
taotluse. Taotlusblankette 
saab dekanaatidest, õppe
osakonnast (ph ruum 120) 
või internetist www.ut.ee/oo/ 
yld/vormid.

Põhi-, täiendava ja dokto
randitoetuse saamise taotlus 
esitatakse kogu nominaal
õppeajaks vaid üks kord. 
Vormikohane taotlus tuleb 
esitada dekanaati hiljemalt
15. septembriks. Üliõpilased, 
kes selleks ajaks ei ole taotlust 
dekanaati viinud, võivad oma 
taotlused esitada 15. veebrua
riks 2004.

Majandusliku toetuse taot
lemiseks tuleb esitada vormi
kohane taotlus dekanaati igal 
semestril eraldi -  sügissemest
ril hiljemalt 15. septembriks 
ning kevadsemestril 15. veeb
ruariks. Majandusliku toetuse 
puhul tuleb taotlusele lisada 
dokumendid, mis tõendavad 
asjaolusid, millest tingituna 
ei ole üliõpilane ilma Õppe- 
toetuseta võimeline õpinguid 
jätkama.

Õppetoetuste määramine

Õppetoetus määratakse kaks 
korda õppeaastas: sügis - 
(september kuni jaanuar) ja 
kevadsemestriks (veebruarist 
kuni juunini). 2.-4. aasta 
doktorandile määratakse 
doktoranditoetus õppeaas
taks, 1. aasta doktorandile 
kevadsemestriks. Majanduslik 
toetus määratakse kaks korda 
õppeaastas: sügis- ja kevad
semestriks.

Paremusjärjestused õppe
toetuste saamiseks koostatak
se iga õppekava kohta eraldi. 
Erinevate aastate üliõpilaste 
kohta koostatakse ühine pa
remusjärjestus, välja arvatud 
arsti-, magistri- ja doktori
õppes. Arstiõppes koostatakse 
kaks eraldi paremusjärjestust
1.-3. ja 4.-6. kursuse üliõpi
laste kohta, magistriõppes 
eraldi pingerida 1. ja 2. aasta 
magistrantide kohta ning 
doktoriõppes tehakse eraldi 
pingerida 1. aasta ning 2.-4. 
aasta doktorantide kohta.

Pingerea koostamisel vaa
datakse kõigepealt õppemahu 
täitmise protsenti. Esimese 
õppeaasta arvestuslik õppe- 
maht on 40, teisel aastal 80 
ja kolmandal aastal 120 ai-

Rotalia Fondi stipendiaadid 2003/2004. aastal Kultuurkapitali Hansa
panga stipendiumidS irje  M ark

Rotalia Fondi stipendiumide 
komitee sekretär

USAs Seattlels asuv Rotalia 
Fond andis Eesti vabariigi 
avalik-õiguslike ülikoolide 
(TÜ, TTÜ, TPÜ, TKÜ, EMA, 
EPMÜ) statsionaarses 
õppevormis õppivatele üli
õpilastele 2003/2004. õppe
aastaks 20 stipendiumi.

Neist 10 olid Gerhard 
Treubergi, 6 Ene Silla, 2 Enn 
Raidna ning 2 Helge ja Bruno 
Laane nimelised.

Tartu Ülikoolist vääris

Rotalia Fondi 1000 US dolla
rilise stipendiumi 8 tudengit,

Gerhard Treubergi stipen
diumi vääriliseks tunnistati 
Kadri Keskpaik (SO, sotsio
loogia), Kalev Koppel (FL, 
ajalugu), Andrei Nikonov 
(BG, geenitehnoloogia), Kärt 
Sammul (AR, proviisoriõpe), 
Mari Sepp (BG, geenitehno
loogia) ja Triin Vavilov (US, 
usuteadus).

Ene Silla stipendiumi sai 
filosoofiateaduskonna eesti 
ja soome-ugri keele õppeka
va magistrant Lilian Ariva ja 
Enn Raidna stipendiumi õi

gusteaduskonna õigusteaduse 
õppekava magistrant Andres 
Parmas.

Laekunud 148 sooviaval
dusest oli 81 Tartu Ülikooli 
üliõpilastelt.

Rotali Fond on andnud 
stipendiume alates 1988. 
aastast.

Stipendiumide pidulik üle
andmine on täna, 5. septemb
ril kell 18 TÜ Ajaloo Muuseu
mi konverentsisaalis.

Oodatud on kõik stipen
diaadid, nende pereliikmed, 
Õppejõud, sõbrad, kursuse
kaaslased.

Kärt Sammul sai Gerhard 
Treubergi stipendiumi.

Tartu Kultuurkapital kuulu
tab välja stipendiumikonkur- 
si Hansapanga stipendiumi
le (kuni viis 15 000 krooni 
suurust stipendiumi).

Taotleda võivad Tartu 
Ülikooli täiskoormusega ba
kalaureuseõppe üliõpilased, 
kellel on silmapaistvad õppe
tulemused ning kes on aktiiv
sed ühiskondlikus tegevuses, 
alates kolmandast semestrist.

Tartu Kultuurkapitalile esi
tada 1. oktoobriks (aadressil 
Raekojaplats 8 III korrus):

• avaldus ja elulookirjeldus 
üliõpilase isikuandmete, 
sissetulekute, pere suuru
se ja eriala nimetamisega;

• soovitus ja soovitajad 
stipendiumi taotlejale, 
milles antakse ülevaade 
ühiskondlikust aktiivsu
sest;

• tõend õppetulemuste koh
ta (kinnitatud dekanaa
dis).

Info: www.kultuurkapital.ee, 
tel 441 500.

Geoloogiaüliõpilase Aivo Averini arvates on õppetoetuste kohta infot liikunud listides, kesk
konnatehnoloogia tudeng Mikk Gaškov loodab ennast kurssi viia U T  kaudu, v a r je  s o o t a k

Õ P P E T O E T U S T E
L I I G I D :

• põhitoetus
(sh majanduslik toetus),

• täiendav toetus,
• doktoranditoetus.

nepunkti, Õppemahu 100% 
või enam täitnud üliõpilased 
loetakse toetuse määramise 
paremusjärjestuses võrdseks.

Kui Õppemahu alusel koos
tatud paremusjärjestuses on 
mitmel üliõpilasel võrdsed 
tulemused, eelistatakse esi
meses järjekorras neid, kellel 
eelmisel semestril oli kõrgem

keskmine hinne. Teises järje
korras eelistatakse õppevald- 
konnas silmapaistvaid tule
musi saavutanuid, ühiskond
likult aktiivseid või erialastel 
konkurssidel edukalt osale
nud taotlejaid. Alles kolman
das järjekorras arvestatakse 
taotlejat, kelle sissetulekud 
taotlemisele eelnenud aastal 
on olnud väiksemad.

Täiendav toetus määra
takse samadel põhimõtetel 
koostatud paremusjärjestuste 
alusel.

Doktoranditoetus määra
takse toetuse taotlemisele 
eelnenud õppeaasta, esimese 
aasta doktorantide puhul

eelmise viie õppekuu õppe- ja 
teadustöö tulemuste alusel.

Komisjon otsustab õppetoe
tuste määramise sügissemest
riks hiljemalt 10. oktoobriks 
ning kevadsemestriks hilje
malt 10. märtsiks (majan
dusliku toetuse määramise 
vastavalt 15. oktoobriks ja 15. 
märtsiks).

Õppetoetus makstakse igal 
õppekuul 20. kuupäevaks 
vastava õppekuu eest (välja 
arvatud septembrikuu toetus, 
mis makstakse oktoobris, 
detsembrikuu toetus, mis 
makstakse jaanuaris, ning 
veebruarikuu toetus, mis 
makstakse märtsis).

http://www.utlib.ee/ekollekt/legraa-
mailto:marer@utlib.ee
http://www.ut.ee/oo/
http://www.kultuurkapital.ee
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Korraldusmeeskonna talvisel koosolekul jäid pildile avalike suhete tudengid Kaspar Küünarpuu, Karin Kahre, Triiin Toome, Kristi Kuusik, Kaspar 
Jänes ja  Mervi Lill. m a r t in  p o r k

Kommunikatsioonij ühtimise 
kongress toob Eestisse PR-spetsid

M A I E  K I I S E L
Kommimikatsioonijuhtimise 
kongress Eestis aitab T U  noo
rel erialadistsipliinil siirduda 
rahvusvahelisele tasandile.

M aie  K iis e l
TÜ ajakirjanduse ja 
kommunikatsiooni osakonna 
projektijuht

Septembri teisel nädalal 
toimub Eestis rahvusvahe
line kommunikatsioonijuh- 
timise ja suhtekorralduse 
kongress, mille korraldavad 
TÜ suhtekorralduse eriala 
õppejõud ja tudengid.

Eestisse kogunevad koge
musi ja teadmust vahetama 
kommunikatsioonijuhtimise 
eriala akadeemikud, prak
tikud ning tudengid, kes 
kuuluvad kahte erialaliitu
-  EUPRERAsse (European 
Public Relations Education 
and Research Association) ja 
rahvusvahelisse suhtekorral- 
dustudengite assotsiatsiooni 
CERP Students.

Rahvusvaheliste eriala- 
ühenduste koostöö

TÜ ajakirjanduse ja kommuni
katsiooni osakonna tudengid 
on juba mitu aastat teinud ak
tiivset koostööd rahvusvahe
lise suhtekorraldustudengite 
ühendusega CERP Students. 
Möödunud aastal moodustati 
Eestis ka selle organisatsiooni 
alaliit. Organisatsiooni ees
märgid on oma liikmete eri

alane harimine ja teadmiste 
kvaliteedi tõstmine, samuti 
kommunikatsioonivaldkonna 
tutvustamine avalikkusele.

Rahvusvahelise organisat
siooni liikmed kohtuvad oma
vahel kongressidel, mille kor- 
raldusõigus käib käest kätte. 
Eelmisel suvel Sloveenias 
toimunud kongressil võideti 
järgmise aasta sügiskongressi 
korraldusõigus Inglismaa eest 
Eestisse.

Sarnaselt tudengitega toi
mub koostöö ka akadeemiku
te ja praktikute vahel -  ajakir
janduse ja kommunikatsiooni 
osakond on EUPRERA liige. 
Kuna kahe rahvusvahelise or
ganisatsiooni vahel on soojad 
akadeemilised õpetaja-õpi- 
lase sidemed, tegi EUPRERA 
tudengite eeskujust lähtudes 
oma juhatuse liikmele Aune 
Pastile ettepaneku tuua ka 
oma 2003. aasta kongress 
Eestisse ning ühendada see 
tudengikongressiga.

Tudengikongress toimub 
8.-14. septembrini ja akadee- 
mikute-praktikute kongress
11.-14. septembrini. Mõlemale 
üritusele oodatakse kokku 
üle 100 külalise ja esineja 
välismaalt. Ühiskongress 
toimub TÜ õigusinstituudi 
ning Laulasmaa Spa ja kon

verentsihotelli ruumides. 
Mõlemast üritusest on ooda
tud osa võtma ka kõik orga
nisatsioonide sõbrad. Täpsem 
info ja programm: http: 
//congress.cerpstudents.ee 
(tudengid), http://congress.s 
uhtekorraldus.ee (akadeemi
kud ja praktikud).

Muutused ühiskonnas
ja kommunikatsioonis

Konverentsi teema
“Communicating Change” sai 
valitud eelkõige selle järgi, 
mida Eestil kogemuste poolest 
Euroopale pakkuda on -  kii
resti muutuv väi iskeskkond ja 
alles arenev erialadistsipliin. 
Muutuste kommunikatsiooni 
soovitas konverentsi peatee
maks valida TÜ vastavatud 
sotsiaalse kommunikatsiooni 
õppetooli prof Marju Lauristin. 
Kongressi programm püüab 
ühendada endas nii Eesti 
ühiskondlikku kiiret arengut 
ja seda juhtivat kommuni
katsiooni kui suhtekorraldaja 
igapäevategevust -  muutuste 
juhtimist organisatsiooni ta
semel.

Korraldustoimkond on tei
nud tööd peaaegu aasta ning 
saadud kogemused on suhte- 
korraldustudengeile ka edas
pidises tegevuses kahtlemata

ääretult vajalikud. Esinejad 
on akadeemikute kongressile 
valitud call for papersi alusel, 
tudengid on enda kongressile 
kutsunud esinejaid osakonna 
õppejõudude raudvara seast, 
samuti on kaasatud osakonna 
sõpru Eestist ja välismaalt.

Ettekandeid teevad ja õpi- 
tubasid juhivad rahvusvahe
liselt tuntud kommunikat
siooni- ja meediaspetsialistid 
Venemaalt, Sloveeniast, Hor
vaatiast, Austriast, Taanist, 
Lõuna-Aafrikast, Inglismaalt, 
Hispaaniast, Poolast, Itaaliast 
ja loomulikult Eestist.

Esinejatest võib nimetada 
tuntud praktikuid-akadeemi- 
kuid nagu Richard Linning 
Inglismaalt, Inger Jensen ja 
Susanne Holmström Taanist. 
Tudengikonverentsile on 
kutsutud näiteks mitut Jelt
sini kampaaniat nõustanud 
konsultatsioonifirma Niccolo 
M juht Igor Mintusov, Oslo

Ülikooli Ajakirjanduskolledži 
prof Rune Ottosen, ETV ju
hatuse esimees Ilmar Raag. 
Tartu Ülikooli esindavad prof 
Marju Lauristin, lektorid Mar
git Keller, Barbi Pilvre, Kaja 
Tampere ja mitmed magist
randid.

EUPRERA1 puudub Ees
tis oma alaorganisatsioon, 
peamiselt koordineerib selle 
erialaühenduse tegevust 
Eestis TÜ ajakirjanduse ja 
kommunikatsiooni osakonna 
lektor Aune Past. Tudengior- 
ganisatsioon CERP Students 
Estonia on aasta jooksul 
laiendanud oma liikmeskonda 
ka väljapoole Tartu Ülikooli, 
koostööd tehakse nii CIUE 
kui EBSiga, organisatsioonil 
on praegu tegevliikmeid 40 
ringis.

Täpsem info kongres
side kohta: Aune Past, 
aune@suhtekorraldus.ee, 05
066 688.

TÜ kasvandik Wilhelm Ostwald 150
V ello  Past
TÜ emeriitprofessor

Wilhelm Ostwald on ainus 
Baltikumist pärit teadlane, 
keda on autasustatud Nobe
li preemiaga (1909).

Suurima koolkonna juhi
na Leipzigi Ülikoolis andis 
ta uurija ja organisaatorina 
olulisima panuse keemia uue 
haru -  füüsikalise keemia tek- 
kimisse aastatel 1887-1888.

Wilhelm Friedrich Ostwald 
sündis 2. septembril 1853 
Riias, 1872-1875 õppis ta 
TÜ keemiaosakonnas prof 
Carl Schmidti ja ass Johann 
Lembergi juhendamisel.

Lõpetamise järel oli ta TÜ 
füüsika- ja hiljem keemia- 
kabineti assistent. Tulemus
rikas töö hapete keemilise 
afiinsuse uurimisel võimaldas 
Tartus kaitsta nii magistri- 
kui ka doktoridissertatsiooni. 
Ostwald alustas ka eradotsen- 
dina loengute pidamist kee

miaosakonna üliõpilastele.
1882. aasta algul asus 

Ostwald tööle Riia Polüteh
nikumi professorina. 1887 sai 
temast Leipzigi Ülikooli pro
fessor ja Füüsikalise Keemia 
Instituudi direktor.

Ületöötamisest tingitud 
tervisehädade tõttu loo
bus Ostwald 53-aastaselt 
tööst ja siirdus pensionile. 
Edaspidi elas ta oma villas

“Energia” Leipzigi lähedal 
Grossbothenis, kus jätkas 
töötamist vabakutselise 
teadlasena. Ta kirjutas palju 
raamatuid, uuris oma laboris 
värvuste probleeme, tegeles 
filosoofiaga ja keemia ajaloo
ga, harrastas maalimist. Ta 
suri maailmakuulsa teadlase
na 1932.

Laialdase tuntuse võitis 
Ostwald oma töödega lahuste 
teooria, keemilise kineetika 
ja katalüüsi alal. Uuringuid 
katalüüsi valdkonnas, mis ai
tasid oluliselt kaasa lämmas- 
tikhappe, lämmastikväetiste 
ja lõhkeainete tootmise 
tekkimisele, hinnati Nobeli 
keemiapreemiaga.

W. Ostwald oli oma aja 
mõjukamaid ja viljakamaid 
teadlasi. Tema 77 eraldi raa
matuna ilmunud teose hulgas 
on õpikuid, monograafiaid 
keemia, füüsika, filosoofia, 
ajaloo alalt, teadlaste elulu
gusid, memuaare.

ESN-Tartu alustab taas
M e rily n  K eskü la
ESN-Tartu PR-juht

ESN-Tartu (Erasmus Student 
Network Tartu) ja sõbragru- 
pi ehk Buddy group’i projekt 
alustavad taas 10. septemb
ril kell 18 ph ruumis 102.

Juba aastaid ei ole enam 
mingi ime, kui kohtad ülikooli 
koridoris itaallast, prantslast, 
jaapanlast, hispaanlast või 
korealast.

See kõik on tänu eri maade 
vahel toimuva üliõpilasvahe
tuse aina kasvavale populaar
susele.

Euroopas on suurimaks va- 
hetusprogrammiks Erasmus, 
mille kaudu on välismaal 
Õppinud juba rohkem kui 
miljon noort eurooplast, 
sealhulgas kindlasti ka sajad 
eestlased.

Tartus tegutseb aktiivsetest 
üliõpilastest moodustunud 
ESN-sektsioon, kes aitab 
välisüliõpilaste! kiiremini

Eesti ühiskonna ja kultuuri
ga (loomulikult ka kliimaga) 
kohaneda, korraldades selleks 
ühiseid üritusi.

Veebruaris alustasime 
täiesti uue Buddy-group' i 
projektiga.

Moodustame ühesuguste 
huvide põhjal 8-10-liikmeli- 
sed Eesti ja välismaa tuden
gite grupid, kes regulaarselt 
ise endale huvipakkuvaid te
gevusi organiseerivad (sport, 
filmi- ja peoõhtud, vanurite 
abistamine jne). Kord kuus 
toimub kõikide gruppide kok
kusaamine.

Välisüliõpilastega suhtlemi
ne aitab kindlasti oma keele
oskust parandada ja laiendab 
silmaringi ning aitab üli
õpilastel leida uusi sõpru. 
Tutvumine erinevate kultuu
ride ja inimestega suurendab 
omakorda tolerantsust kogu 
ümbritseva suhtes.

Info: www.esn.ee,
buddy@esn.ee.

U U D I S E D

TÜ avatud ülikoolis 
lõppes vastuvõtt
29. augustil lõppes TÜ avatud 
ülikoolis sisseastumisdoku- 
mentide vastuvõtt.

Kokku esitati 2075 aval
dust. Bakalaureuseõppesse 
esitati 1005 avaldust, pro- 
viisoriõppesse 33, baka- 
laureusetasemelt algavasse 
integreeritud Õppesse 75, 
rakenduskõrgharidusõppesse 
317 avaldust, õpetajakoolitu
se aastale esitati 27 avaldust. 
Magistriõppe dokumentide 
vastuvõtt lõppes 25. augustil. 
Laekus 618 avaldust.

Nii põhiõppes kui ka ma
gistriõppes esitati riigieelar
velistele õppekohtadele kokku 
518 avaldust.

Kõige suurem konkurss 
riigieelarvelistele kohtadele 
oli koolieelse lasteasutuse 
õpetaja erialale nii Tartus kui 
ka Narva kolledžis, järgnesid 
eripedagoogika, inglise keel 
ja kirjandus ning klassiõpe
taja eriala.

Sisseastumiseksamid toi
muvad 1. -  10. septembrini.

Vastuvõtuotsused selguvad
15. ja avalikustatakse hilje
malt 18. septembriks 2003. 
Info: TÜ kaugkoolituskeskus, 
tel 375 201, utop@ut.ee.

Mälestustahvel 
prof Martensile
Täna avatakse Pärnus, Rüütli 
40a hoonel mälestustahvel 
Akadeemia Nord prof Peeter 
Järvelaiu sõnul meile teada
olevalt esimesele eestlasest 
juuraprofessorile Friedrich 
Fromhold Martensile (1845- 
1909).

Martensi on ilukirjandusse 
kirjutanud TÜ audoktor Jaan 
Kross romaanis “Professor 
Martensi ärasõit.” Mälestus
tahvel Pärnu aukodanikule 
meenutab kunagist raudtee
jaama, kust algas ka profes
sori viimane reis kodulinnast 
Pärnust Valga suunas.

Peterburi ülikooli rahvus
vahelise õiguse professoril, 
Peterburi TA korrespondent
liikmel, Edinburghi, Yale'i, 
Cambridge'i ja Oxfordi üli
kooli audoktoril oli suuri 
teeneid nii Rahvusvahelise 
Õiguse Instituudi kui ka 
Haagi kohtu tegevuses. Tema 
täiendust Haagi rahukonve
rentside preambulas (1899 
ja 1907) tuntakse kui ka 
Martensi klauslit.

4.-6. septembrini toimub 
Tallinnas ja Pärnus rahvus
vaheline konverents “Martens 
ja rahvusvaheline õigus täna
päeval.”

Sport igaühele
MTÜ Tartu Ülikooli Akadee
miline Spordiklubi pakub 
harrastus- ja võistlusspordiga 
tegelemise võimalusi kõigile 
huvilistele.

Spordihoonete kasutamise 
eelduseks on fotoga varusta
tud klubikaart, mille vormis
tab rühma juhendav õppejõud 
semestri kolme esimese õppe
nädala jooksul.

Klubikaart tagab õiguse 
osaleda treeningutunnis vas
tavalt saalide kasutusgraafi- 
kule.

Alates sellest õppeaastast 
ei anta treeningu eest aine
punkte.

Info: Ujula tn 4, II korrus, 
sport@ut.ee;

Kaire Paat -  spordi pro
jektijuht, tel 375 370, 
kaire.paat@ut.ee,

Katriin Gorgazjan -  pea
administraator, tel 376 281, 
katriing@ut.ee.

http://congress.s
mailto:aune@suhtekorraldus.ee
http://www.esn.ee
mailto:buddy@esn.ee
mailto:utop@ut.ee
mailto:sport@ut.ee
mailto:kaire.paat@ut.ee
mailto:katriing@ut.ee
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Õ N N I T L E M E

70

Eda Sepp,
riidehoidja -  6. september 

55

Kersti Luuk,
assistent -  8. september

50

Marina Aunapuu,
assistent -  7. september 
Tiina Randlane, 
dotsent -  10. september

35

Anneli Saro,
lektor -  5. september

Katrin Karu,
teadur -  10. september 
Laila Tasa,
sekretär-abi -  10. september 

30

Vadim Semjonov,
lektor -  6. september 
Andres Oolo, 
arvutispetsialist -  10. sep
tember 
Liina Kulu,
teadur -  11. september

25

Kristi Lõuk,
referent -  7. september

T O F E L i  I N G L I S E  K E E L E  
E T T E V A L M I S T U S K U R S U S

TÜ Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus alustab regist
reerimist TOEFLi inglise keele ettevalmistuskursusele, mis 
toimub 26. septembrist 9. detsembrini T kl 16.15-19.

Kursus on mõeldud TOEFLi inglise keele testiks ette
valmistamiseks, sisaldab 42 akadeemilist tundi loenguid, 
diagnoosteste kursuse alguses ja lõpus, TOEFL 2004. õppe
materjale ning online-esseede harjutamist. Lõpus väljasta
takse TÜ sertifikaat, 2 (AP).

Info ja registreerimine tel 427 243. Kohtade arv piiratud.

F I L I A E  P A T R I A E  
K Ü L A L I S Õ H T U

Eesti vanim ja suurim 
naiskorporatsioon Filiae 
Patriae ootab ärksaid ja 
ettevõtlikke organiseeru
mata naistudengeid oma 

sügissemestri külalis
õhtutele, mis toimuvad 9. 
ja 11. septembril kell 19 
meie konvendis aadressil 
Struwe 4. Ootame teid! 

Info: www.cfp.eeja telefo
nil (07) 427 147.

S T A T I S T I K A
A L G Õ P E T U S

Algõpetus erinevate eri
alade tudengitele koosneb 
kahest moodulist:
• stohhastika (2 AP), sügis

semestril
• andmeanalüüs (2 AP), 

kevadsemestril.

Loengud (E.-M. Tiit) ja 
praktikumid (M. Pihlak) 
toimuvad kolmapäeviti kl 
14.15-16 Liivi tn 2-403.

C I M O  S T I P E N D I U M I D
õppimiseks Soome ülikoolides 2003/2004. õ-a

TÜ kuulutab välja konkursi CIMO (Centre for International 
Mobility) stipendiumi (760 eurot kuus) taotlemiseks kõikide 
erialade magistrantidele (koostööprojekti olemasolul), dok
torantidele ja noortele teadlastele (vanus kuni 35 a).

Nõutavad dokumendid (esitada inglise või soome keeles):
• stipendiumi taotlemise ankeet,
• kinnitatud diplomi koopia -  tõlge inglise või soome keel

de,
• Eesti juhendaja soovituskiri,
• senise uurimustöö kirjeldus (1-2 lk),
• uurimustöö plaan Soomes viibimise ajaks (1-2 lk),
• CV teadustööde nimekirjaga,
• ametlik nõusolek Soome kõrgkoolist või teadusasutusest.

Magistrantide puhul peab vastuvõttev pool lisaks nõus
olekut kinnitavale dokumendile põhjendama ka magistran
di Soomes õppimise või töötamise vajalikkust.

Tähtaeg: 19. september välisüliõpilastalituses (ph 104).

Ankeedid ja info: magistrandid ja doktorandid — välisüliöpi- 
lastalitus (phl04), Ülle Tensing, ylle.tensing@ut.ee, tel 375 
150; noored teadlased -  välissuhete talitus (ph 302), Lea 
Kivi, Lea.Kivi@ut.ee, 376 114.
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X I  a a s t a k ä i k

Arnika Kalbus -  Avalik huvi ettevõtlusvabaduse piiramise alusena 
Triin Nymann -  Euroopa Komisjoni delegeeritud õigusloome 

ja komiteede süsteem 
Rene Frolov -  Keelatud koostöö ettevõtjate vahel. Euroopa 

Ühenduse õigus ja Eesti konkurentsiõigus 
Martin Tamme -  Ettevõtte tehingulise ülemineku mõningaid aspekte 
Meelis Hint -  Avalikustamiskohustuse rikkumine Eesti väärtpaberituru- 

õiguses. Tsiviilõiguslikud kaitsevahendid 
Monika Koolmeister -  Tsiviiltäite-ja pankrotimenetlus. Kolmandate 

isikute õiguskaitsevahendid 
Madina Raikulova -  Autotransporditöötajate töö reguleerimise erisusi 
Anne Kruusement -  Üldkasulik töö. Karistusseadustik ja 

rakenduspraktika

A N D R E A S  J A  DR E L M E R I C E  T R A K S I  
S T I P E N D I U M

Eesti Abistamise Komitee 
USA-s (Estonian Relief 
Committee, Inc) asutatud 
stipendiumile võivad kandi
deerida TÜ arstiteaduskonna 
doktorandid ning majan
dus- ja sotsiaalteaduskonna 
poliitilis-riiklike erialade ma
gistrandid ja doktorandid.

Stipendium on mõeldud 
õpinguteks või praktiseerimiseks USA-s või Euroopa riikides 
alanud õppeaastal.

A. ja dr E. Traksi stipendiumifond moodustub annetus
test. Fondi suurus on 10 000 dollarit.

Kandideerimiseks esitada 18. septembriks Põhja-Ameeri- 
ka ülikoolide teabekeskusesse (TÜ Raamatukogu, Struve
1-325):
• CV (koos kontaktandmete ja pangarekvisiitidega),
• väljavõte õpinguraamatust (kinnitatud dekanaadis),
• juhendaja soovitus,
• stipendiumi kasutamise projekt (eelarve),
• vastuvõtva teadusasutuse nõusolek.

Keskus avatud E-N 13-16, tel 427 243, merlit@ut.ee.
Stipendiumi määramisel võetakse aluseks õppeedukus, 

üliõpilase motivatsioon edasiõppimiseks ja oma teadmiste 
hilisem rakendamine Eestis, samuti aktiivsus üliõpilaskon
nas ning ühiskondlik tegevus. Komisjon saadab parimate 
kandidaatide dokumendid lõpliku otsuse tegemiseks Eesti 
Abistamise Komiteele New Yorki.

edwcation

The U.S. Government A ffilia ted 
Educationat Advis ing Center

T Ü  K E E L E K E S K U S E S

Keelekeskus pakub pakub järgmisi tasulisi inglise keele kur
susi:
• inglise keel eelkeskastmele, õpet Tiia Haud 

(FLKE.01.022/3AP/A) 16.09.-08.01, T 17-18.30 Tähe 4- 
056, N 17-18.30 Tähe 4-352; hind 1500 kr;

• inglise keel keskastmele, õpet Inga Koppel (FLKE.01.078/ 
4AP/A) 15.09-26.01, E 18-19.45 Näituse 2-118, N 18-19.45 
Näituse 2-114; hind 2000 kr;

• ettevalmistuskursus riigieksamiks, õpet Irina Skrebova 
(FLKE.01.073/3AP/A) 16.09.-07.01, T 18-19.30 Näituse 2- 
119, К 18-19.30 Näituse 2-119; hind 1080 kr.

Info: Kersti Reinson, tel 375 357, kerstire@ut.ee.

KAITSMISED
8. sept kl 14.15 kaitseb Näituse
2-207 vene keele erialal Tatiana 
Trojanova doktoriväitekirja 
“ Inimkeskne metafoor eesti ja 
vene keeles. Nimisõna”. Opo
nendid: emerprof M. Šeljakin, 
dots P. Eslon, filol-knd, (TPÜ).

16. sept kl 15.15 kaitseb mate- 
maatika-informaatikateaduskon- 
nas (Liivi 2-404) Kertu Fedotov 
magistriprojekti “Pensionikind
lustuse mudelid Eesti andmetel” 
finants- ja kindlustusmatemaa- 
tika kutsemagistri kraadi saa
miseks. Juhendaja: prof Tõnu 
Kollo. Oponent: teadur Hele-Liis 
Viirsalu. Info: dots Leiki Loone, 
tel 376 406.

KURSUSED
11. sept kl 16.15 toimub uues 
keeltemajas (Ülikooli 17-116) 
dr Martin Steinrücki (Fribourg) 
loeng teemal “Ein lambos 
Nietzsches: zum Stil des 
Anfangs des Antichrist” ’. Loeng 
on saksa keeles, kohapeal on 
võimalik saada ka kirjalik kokku
võte eestt keeles.

12. sept kl 8.30-10 algab Üli
kooli 18-244 Sulev Iva kursus 
“Lõunaeesti keel 2. osa", 2AP 
(FLLE.00.001). Kursuse eesmärk 
on võrukeelse suulise ja kirjaliku 
väljendusoskuse põhialuste 
omandamine. Kursusel korra
takse ja õpitakse juurde võru 
grammatikat ning harjutatakse 
võru keeles lugemist ja loetu 
ümberjutustamist. Iseseisva 
tööna proovitakse ka võru kee
les kirjutada. Loengud toimuvad
2.-11. nädalani. Info: TÜ Lõuna- 
Eesti keele- ja kultuuriuuringute 
keskusest (Lossi 38), tel 375 422 
või eesti keele õppetoolist.

TEATED
8. sept kl 18 ootab ülikooli rahva- 
kunstiansambel rahvatantsuhu- 
vilisi noori Tartu Üliõpilasmajja 
(Kalevi 24) tutvumistreeningule. 
Uusi tantsijaid võetakse vas
tu terve septembrikuu. Info: 
www.ut.ee/tyrka.

9. sept kl 10.15-12 ja 13- 14.45 
toimub majandusteaduskonnas 
(Narva mnt 4-B202) seminar 
“ Innovating the university in а 
knowledge economy”. Esineb 
Debra M. Amidon. Selgitatak
se, kuidas hinnata ülikooli kui 
ettevõtte innovatsioonivõimet ja 
tutvustatakse innovatsiooni juh
timise protsessi. Seminar toimub 
inglise keeles ja toimub majan
dusteaduskonna ning tehnoloo
giainstituudi koostöös. Osalemi
ne tasuta! Registreeruda tuleb 
hiljemalt esmaspäevaks, 8. sep
tembriks tehnoloogiainstituudi 
koduleheküljel www.tuit.ee. Info: 
Liina Kuum, liina.kuum@ut.ee, 
tel 374 803.__________________
10.sept kl 9.30 toimub ph 227 
iganädalane ülikooli homrmiku- 
palvus. Seekord peab palvust 
usuteaduskonna õppejõud Pee
ter Roosimaa.

10. sept kl 18 on Lõuna-Eesti 
keele- ja kultuuriuuringute kes
kuses (Lossi 38, vana anatoomi- 
kum) “Jututarõ” külaliseks kirja
mees ja kunstnik Aapo Ilves, kes 
kõneleb oma loomingust, loeb 
luuletusi ja laulab. Kõik huvilised 
on oodatud. Info: Helen Koks, tel 
375 422.

12. sept kl 12 esinevad Jakobi 
5 aud 302 Eesti koondise esin
daja 9. kergejõustiku maailma
meistrivõistlustel Pariisis Harry 
Lemberg ja treenerina XXII suve-

universiaadil Daegus osalenud 
Mehis Viru. Info: Mare Vene, tel 
375 361.

14. septembrini on TÜ Raamatu
kogus viivisevaba periood.

10. septembrini on TÜ Raamatu
kogu raamatumuuseumis ava
tud kauaaegse rektori Feodor 
Klementi 100. sünniaastapäeva
le pühendatud näitus. Loodus
teaduste saali fuajees on üleval 
Pentti Sammallahti fotonäitus “A 
journey through Wales”.

Kuni 15. septembrini on võimalik 
registreeruda Tartu Ülikooli aka
deemilise eesti keele õpetuse 
200. aastapäeva tähistamise 
vilistlasõhtule. 24. septembril 
tähistataval üritusel toimub juu- 
belikonverents, kus kuulatakse 
nelja ettekannet eesti ja sugulas
keelte õpetamise ja uurimise aja
loost ning tänapäevast. Sellele 
järgneb teemakohase näituse 
avamine ajaloo muuseumis. Kl 
18algab haridus- ja teadusminis- 
teeriumi saalis vilistlasõhtu. Osa 
võtta soovijatel palutakse ühen
dust võtta Mare Sepaga (tel 375 
224, e-post: mare.sepp@ut.ee.) 
Osavõtumaks on 250 krooni, 
mis tuleb tasuda Nordea panga 
arvele nr 17228273 (Mare Sepp) 
märgusõnaga Ülikooliõpe 200. 
Hinna sisse kuulub ka juubeli
kogumik.

Eesti ja võrdleva rahvaluule 
õppetool asub alates 2. sep
tembrist ajutiselt Näituse 13A II 
korrus (luridicum il). Üliõpilaste 
vastuvõtt E-R 10-12 ja 13-15. 

Kunstide osakond (Lai 34) vajab 
mees- ja naismodelle. Info: Rein 
Külm, tel 056 60 17 19, 375 879, 
375 669.

UNIVERSITAS 
TARTUENSIS
TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200

Toimetus
Tegevtoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Kristjan Kaljund 
Infotoimetaja Kerli Kuusk 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa

Toimetuse aadress:
Ülikooli 18, Tartu 50090 
Tel: 07 375 680, 051 42 300 
E-post: ajaleht@ut.ee 
Faks: 07 375 440 
http://www.ut.ee/ajaleht 
Trükk: o/ü Greif

Koos esmakordse õppelaenuga saad 
ISIC Student Maestro üliõpilaspilet- 

pangakaardi TASUTA!
Sõlmi laenuleping Ühispangas, 

saad lisaks ISIC Student Maestrole 
üle 600 soodustuse Eestis ja tuhandeid välismaal!

Tuie lähimasse Ühispanga kontorisse, võta 
kaasa pass või ID-kaart ja dokum endifoto!

EESTI О  U H  I S P ANK
SEB Grupp

Tel: (0) 66 55 100 I w w w .eyp.ee/student
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Baltisaksa kirjakul- 
tuuri sümpoosion
19.-21. septembrini toimub 
II rahvusvaheline baltisaksa 
sümpoosion «Siin on kusagü 
mujal. Keyserlingide balti 
maailmaelamus».

Underi ja Tuglase Kirjandus
keskuse ja Eesti Goethe-Seltsi 
ning Maini-äärse Frankfurti 
Ülikooli saksa keele ja kirjan
duse instituudi korraldatava 
sümpoosioni teema on tuntud 
balti aadlisuguvõsa kolme 
kuulsaima esindaja, loodus
teadlase, maadeuurija, TÜ 
kuraatori krahv Alexander 
Keyserlingi (1815-1891), kir
janiku Eduard von Keyserlingi 
(1855-1918) ning kultuurifilo
soofist maailmaränduri krahv 
Hermann Keyserlingi (1880- 
1946) elu ja looming.

17. oktoobrini on TÜ 
Raamatukogus näitus A le
xander, Eduard ja Hermann 
Keyserlingi elust ja loomin
gust.

Info: www.utkk.ee.

Doktoritööde näitus
18. septembril kl 15 avatakse 
TÜ Raamatukogus näitus «Va
lik Tartu Ülikooli doktoritöid 
(1998-2003)».

TÜ teadus- ja arendusosa
konna peaspetsialisti Viktor 
Muuli sõnul on näitusel 
valik TÜ doktorantide poolt 
alates 1998. aastast kaitstud 
doktoritöödest, kokku 35 
tööd. «Väljapanek annab üle
vaate doktorantide uurimis
temaatikast. Esindatud on 
kõik teaduskonnad, kus sel 
ajavahemikul on doktoritöid 
kaitstud,» ütles Muuli.

Näituse koostasid teadus- ja 
arendusosakond ning raama
tukogu.

Info: 375 617, Signe 
Bachmann, TÜ Raamatuko
gu: 375 754.

O N L I N E -  K Ü S I T L U S

Kas uus õppetoetuste 
süsteem on õiglane?

J a h
18%

62%

Vastajaid: 45

Uus küsimus: Kas stipendiu
mite kohta on piisavalt infot? 

Vastata saab aadressil 
www.ut.ee/ajaleht/.

T Ä N A  L E H E S

Vanas
anatoomikumis 
kaks näitust
LK 3

Magister Ave 
Poom õpingu
test Euroopas
LK 2

Universiaadist
LK 2

TÜ arengukava 2008
V arje  S o o ta k

Eile arutas strateegilise 
planeerimise töörühm koos 
valdkondlike alakomisjoni
dega «Arengukava 2008» 
projekti.

TÜ strateegiline arengu
plaan aastani 2008 kiideti 
heaks TÜ nõukogu märtsikuu 
istungil. Aprillis moodustati 
teadus valdkondlikud ala
komisjonid (realia -  esimees 
Mati Kilp), (medicina -  Too
mas Asser), (socialia -  Jüri 
Allik) ja (humaniora -  Birute 
Klaas), kes valmistasid mai
kuu lõpuks ette valdkondade 
arengukavade esimese ver
siooni. Rektor moodustas 
TÜ nõukogu otsuse põhjal 
ülikooli strateegilise planeeri
mise töörühma, mille esimees 
on teadusprorektor prof Ain 
Heinaru.

Komisjoni kuuluvad veel 
õppeprorektor prof Tõnu 
Lehtsaar ja prorektor prof

Jaak Kangilaski ning profes
sorid Mati Kilp, Toomas Asser, 
Jüri Allik ja Birute Klaas.

Prof Ain Heinaru sõnul on 
töörühma ülesandeks kaa
sa aidata 2004-2008. aasta 
arengukava koostamisele. 
«Eesmärk on koostada võima
likult selgepiiriline tegevuska
va, kus lisaks kahel leheküljel 
formuleeritud üldisele üle
ü likooliliste tegevuskavale 
lisanduvad igast valdkonnast 
ühelehelised valdkonna spet
siifikat arvestavad tegevuska
vad,» selgitas prof Heinaru.

Pärast eilset arutelu toimu
vad arutelud valdkondlikes 
alakomisjonides ning sep
tembrikuu ülikooli nõukogus.

24. ja 25. oktoobril on 
ülikooli arengukonverents, 
mille järel jätkuvad arutelud 
teaduskondades ja ülikooli 
nõukogu komisjonides. Aren
gukava 2008 on plaanis vastu 
võtta ülikooli nõukogu det
sembrikuu istungil.

Algas IV geenifoorum
Täna algas Tartus IV rah
vusvaheline geenifoorum  
«Kaksikheeliksi poolsa
jand», mis on pühendatud 
kaksikheeliksi struktuuri 
avastamise 50. aastapäe
vale.

Konverentsi peaesineja 
on 1996. aasta Nobeli pree
mia laureaat prof Rolf M. 
Zinkernagel Šveitsist.

Konsultatsioonifirma Price- 
waterhouseCoopers ja SA 
Geenikeskus rakendusliku 
biotehnoloogia auhinna (50 
000 kr) aasta parima äris 
rakendatud biotehnoloogia-

alase teadusliku idee või toote 
autorina võitis biotehnoloogia 
firma Quattromed AS.

Firma AS EGeen ja SA 
Geenikeskus korraldatud üli
õpilaste kunstitööde konkur
sil «DNA kaksikheeliks» anti 
välja neli auhinda: 1. Kristii
na Järvelaid (EKA), 2. Erika 
Pedak (Tartu Kunstikool), 3. 
Jane Remm (EKA) ja Ahto 
Külvet (TÜ ).

Täna esitletakse ka James 
Watsoni 1968 ilmunud raa
matu «Kaksikheeliks» eesti
keelset tõlget.

Info: www.geneforum.ee.

Professor Tõnu Kollo ja raamatukoguhoidja Liina Jiirimaa.

Uus haruraamatukogu
V arje  S o o ta k

9. septembril avati pidulikult 
m atem aatika-inform aatika- 
teaduskonna hoone V korru
sel raamatukogu.

Prodekaani dots Tiit Roos
maa sõnul olid varem Vane
muise 46 ja Liivi 2 hoonetes 
raamatud kas hoidlates, kasti
des või nurgatagustel riiulitel. 
«Suur osa raamatutest ja aja
kirjadest asus ka õppejõudude 
tööruumides.»

Uues hoones Liivi 2 jagus 
rohkem ruumi ka raamatute 
jaoks. Raamatukogu komis
joni esimees prof Tõnu Kollo 
rääkis avamisel, et raamatute 
selekteerimine pakkus ka 
mitu üllatust.

«Prof Gerhard Rägo käsi
kirjade kastidest leidsin pi

sikese koolivihiku, milles oli 
ühe 80 aastat tagasi peetud 
kõne tekst. 36-leheküljeline 
käsikiri andis väga põhjaliku 
ülevaate sellest, kuidas eesti
keelses ülikoolis oli esimese 
kolme aasta jooksul mate
maatikat õpetatud.»

Teiseks üllatuseks oli 1614. 
aastast pärit pärgamentköites 
raamat maailma esimeste 
logoritmide tabelitega.

Raam atukoguhoid jatena 
töötavad Liina Jürimaa ja 
Säde Koskel. «Kirjandus on 
meil riiulil erialade kaupa. 
Hoidlas on veel palju teadus
kirjandust süstematiseerida. 
Arvele tuleb võtta ka instituu
tides õppejõudude käes olevad 
raamatud,» ütles Jürimaa.

Raamatukogu on avatud 
kell 8-18 E-R.

Soome Vabariigi presidenti Tarja Haloneni tervitasid peahoone ees rektor Jaak Aaviksoo, 
õppejõud, üliõpilased ja teised linnakodanikud. a n d r e s  t e n n u s

•  •

«Ühinemine Euroopa 
Liiduga teretulnud»
V a rje  S o o ta k

Soome Vabariigi presiden
di Tarja Haloneni sõnul 
oleks soomlastele läheda
se naabri ja sugulasrahva 
ühinemine Euroopa Liiduga 
teretulnud.

10. septembril pidas Soo
me Vabariigi president Tarja 
Halonen eestikeelse aula
loengu Soome kogemustest 
Euroopa Liidus ja Soome-Ees- 
ti suhetest.

«Soome ise astus Euroopa 
Liitu aastal 1995 pärast tõsist 
järelekaalumist ja põhjalikku 
ettevalmistust. Juba sel ajal 
oli tehtud põhimõtteline otsus 
järgmise laienemise kohta,» 
rääkis president.

Soome president ütles, et 
üldrahvalikus arutelus kaaluti 
põhjalikult ELi astumist ja 
toodi välja nii positiivsed kui 
ka negatiivsed küljed. «Me 
teadsime, et meid ei oota ees 
mingi roosiaed, aga me usku
sime, et tõhusa tööga on tule
muste saavutamine liidu sees 
kergem kui liidust väljas olles. 
Me ei pidanud pettuma.»

«Meie kogemused liidust on 
olnud enamalt jaolt positiiv
sed,» jätkas president. Kuid 
ta toonitas, et see ühendus 
nõuab tõsist tööd ja ka oma 
huvide eest seismist, mis 
omakorda vajab rahva toe
tust. President märkis oma 
kõnes, et Soome on püüdnud 
konstruktiivselt ja hõlmavalt 
osaleda kõikide küsimuste 
arutelus. «Üritame aktiivselt 
kaitsta liidu ühiseid huve, 
mille kaudu või mille abil on 
meil võimalik kaitsta ka oma 
erihuve. Kõiki enda algatatud 
asju ei õnnestu liidus kellelgi 
läbi suruda, aga omad mõjuta
misvõimalused on ka väikesel 
riigil. Suurimat peavalu on 
meile, põhjamaalastele, tei
nud Brüsseli bürokraatia.»

President ütles kõne lõpus, 
et Euroopa Liit pakub oma 
liikmetele võimaluse mõju
tada nii lähiümbruse kui ka 
kogu maailma asju.

«Euroopa Liidus vahetatak
se praegu mõtteid sisemise 
uuenemise ja otsustamis
protsessi tõhustamise üle, 
aga kõne all on ka Euroopa

Liidu rahvusvaheline konku
rentsivõime, suhted Ameerika 
Ühendriikide ja Venemaaga 
ning globaliseerumisega 
kaasnevad küsimused,»
ütles president Halonen 
oma kõnes. Soome Vabariigi 
president viitas ka sellele, et 
väikestel liikmesriikidel on 
põhjust juba enda huve silmas 
pidades Euroopa Liidu nendes 
kesksetes küsimustes aktiiv
selt kaasa rääkida ja anda sel 
teel oma panus lõpptulemuse 
saavutamisse.

Tarja Halonen soovis oma 
aulaloengus ülikoolile, õppe
jõududele ja üliõpilastele töist 
sügissemestrit ja edu teaduse 
tegemisel.

Koos Soome Vabariigi pre
sidendiga külastasid ülikooli 
ka Eesti Vabariigi president 
Arnold Rüütel koos abikaa
saga, Tartu linnapea Andrus 
Ansip jt.

President Halonen esines 
ülikooli aulas juba teist kor
da. Soome välisministrina 
pidas ta 1997. aastal loengu 
«Soome, Eesti ja Euroopa in
tegratsioon».

Euroopa Parlamendi president 
Pat Cox külastas Pärnu kolledžit
N eve A lb re
TÜ Pärnu Kolledži 
projektijuht

10. septembril külastas oma 
Eesti visiidil Pärnu kolledžit 
Euroopa Parlamendi presi
dent Pat Cox.

Tunniajasest kohtumisest 
poole täitis Coxi kõne Euroo
pa ja Eesti ühinemise kohta 
ning teine pool tundi kuius 
kuulajate Euroopa Liiduga

ühinemist puudutavatele 
küsimustele vastamiseks.

Lühikeses sõnavõtus kutsus 
president Cox eestlasi jagama 
oma teadmisi ühtses Euroo
pa ruumis. Ta rõhutas mitu 
korda, et kõik läheksid oma 
kodanikuõigusest lähtuvalt 
hääletama ja ta loodab siiralt 
Eestis jah-häälteenamust. 
Euroopa president tõi mitmel 
korral esile ka Eesti ja Iirimaa 
sarnasust. Napis diskussioo-

niosas ei jõutud aruteluni 
ülikooli ja tudengite võima
lustest Euroopa Liidus.

Kohtumise lõpetuseks tõi ta 
välja mõtte, et Euroopa Liit 
on selline projekt, mis põhi
neb pluralistliku demokraatia 
kontseptsioonil ning ELi ei 
saa võrrelda ajaloost ühegi 
teise liiduga.

Kohtumise salvestust on 
võimalik jälgida järgmisest 
nädalast internetis.
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Tähistaevalektorite
konverents
12.-14. septembrini toimub 
Tartus Põhjamaade Planetaa- 
riumiühingu konverents.

Teaduskeskuse AHHAA 
korraldataval konverentsil 
jagavad oma teadmisi tähis- 
taevalektorid kõikidest Põhja
maadest, aga ka USA-st ja 
Botswanast.

Teaduskeskuse projekti
juhi Tiiu Silla sõnul on Tartu 
Tähetorni astronoomiaring ja 
AHHAA viinud igal aastal läbi 
sadu planetaariumietendusi 
nii tähetorni ruumides kui 
ka koolides, isegi Lätimaal. 
«Praegu on klassikaline Zeissi 
planetaariumiprojektor vanas 
tähetornis ootel, AHHAA 
mobiilne Starlab-tähetelk 
aga teenindab Sõbrakeskuses 
näituse «Ahhaa, mullid ja 
nullid!» külastajaid,» ütles 
Tüu Sild.

Täna õhtul toimub AHHAA 
näitusel ka geenifoorumil 
osalejate pidulik vastuvõtt. 
Seal on välja pandud Briti 
Nõukogu toetusel Eestisse 
jõudnud näitus DNA struk
tuuri avastamise 50. aasta
päeva tähistamiseks.

TÜ audoktori Endel 
Tulvingu seminar
15.-20. septembrini toimub 
psühholoogia osakonna ma
gistri- ja doktoriõppe üliõpi
lastele Endel Tulvingu semina- 
rikursus inimese mälust.

Prof Jüri Alliku sõnul on 
Endel Tulving vaieldamatult 
kõige tuntum eesti päritolu 
psühholoog, kelle töödeta ei 
ole võimalik ette kujutada 
tänapäevast mälu psühho
loogiat. «Mitmed tema poolt 
kasutusele võetud mõisted 
(episoodiline mälu, kodee
rimise spetsiifilisus) on saa
nud nii üldlevinuks, et neid 
kasutades ei pruugi enam 
Tulvingule viidatagi.»

Endel Tulving on Tartu Üli
kooli ja mitme teise ülikooli 
audoktor ning Eesti käitumis- 
ja terviseteaduste keskuse 
rahvusvahelise kuratooriumi 
liige.

Info: Kenn Konstabel, tel 
375 902.

Mati Laur.

Mati Laur valiti üld- 
ajaloo professoriks
Eelmise semestri lõpus valis 
TÜ nõukogu üldajaloo profes
soriks Mati Lauri (sünd 1955). 
1978 lõpetas Mati Laur TÜ 
ajaloo osakonna, 1987 kait
ses ajalookandidaadi, 2000 
filosoofiadoktori kraadi. Ta on 
töötanud ülikoolis 1983. aas
tast, 1999. aastast üldajaloo 
õppetooli hoidjana. Laur on 
avaldanud neli monograafiat 
ja osalenud aktiivselt õpikute 
kirjutamisel.

Peamised uurimisteemad 
on Baltikum Vene impeeriumi 
osana 18. ja talurahva emant
sipatsioon 19. sajandil.

Mati Laur esindab Eestit 
Läänemeremaade ajaloolaste 
alalisel konverentsil.

Akadeemiline Naiskoor 
ootab uusi liikmeid
M a a r ja  Ü lp e r
TÜ Akadeemilise Naiskoori 
president

Ülikooli naiskoor ootab uusi 
liikmeid 16. või 18. septemb
ril ja ehk ka 2 . oktoobril kell 
18 ph aud 128 (ette valmista
da üks laul).

TÜ Akadeemiline Nais
koor ei ole tavaline koor, kus 
käiakse vaid koos laulmas. 
Peale muusika, mida armas
tatakse ja austatakse tingi
musteta, liidab koori sõprus 
ja hoolivus.

Tavaproovid toimuvad igal 
teisipäeval ja neljapäeval kell 
18-20 ph aud 128. Kuid nais
kooril ka palju prooviväliseid 
üritusi: kontserdid kirikutes 
ja saalides oma koori või ka 
mõne orkestri, meeskoori 
või ansambliga, laululaagrid, 
mõnes Eestimaa kaunis pai
gas. Unustada ei tohiks ka 
plaadistamisi, mis on küll töö- 
ja ajamahukad, kuid annavad

pikaks ajaks õiguse enese üle 
uhkust tunda.

Septembri lõpus ootab ees 
reis Poolamaale tudengifesti- 
valile, oktoobris laululaager 
Lõuna-Eestis, novembris hin
gedepäeva kontsert ja sportlik 
õhtupoolik Tartu Akadeemi
lise Meeskooriga. Poolaasta 
lõpetab ühine jõulukontsert 
meeskooriga, millele järgneb 
traditsiooniline kostümeeri
tud jõulupidu.

Teine poolaasta algab ka 
väga hoogsalt -  lisaks Tartus 
toimuvale laululaagrile ootab 
ees suusalaager TTÜ Akadee
milise Meeskooriga ning ar
mastuslaulude kontsertturnee 
Revalia Kammermeeskooriga. 
Samuti mahub kevadesse 
matk Tartu Akadeemilise 
Meeskooriga ning sportlik 
kohtumine teiste kooridega.

Tihedale hooajale panevad 
aga punkti üldlaulupidu, Tar
tu laulupidu ning Riias toimuv 
tudengilaulupidu Gaudeamus.

TÜ sportlased olid 
universiaadil edukad
T iin a  B e lja e v a
EASLi arendusjuht

Vehklemine tõi Tartu Ülikoo
lile Lõuna-Koreas Daegus 
toimunud 22 . suveuniver- 
siaadil kaks medalit.

Eesti Akadeemiline Spordi
liit (EASL) saatis universiaa- 
dile 36 sportlast, kellest 10 
olid Tartu Ülikooli tudengid.

Eesti võitis kokku kolm 
medalit: Indrek Turi TPÜst 
10-võistluses hõbeda, meeste 
4x100 m teatejooksu mees
kond ning epeevehklejate 
naiskond pronksid.

Kaks aastat tagasi Pekingi 
universiaadilt pronksi võitnud 
Olga Aleksejeva kommentee
ris pärast individuaalvõistluse 
11. kohta nukralt: »Pole vahet, 
kas oled 7., 17. või 37., kui me
dalit ei võida, oled teistega 
võrdselt kehv.»

Medalid innustasid teisigi

Naiskonnavõistluses suudeti 
end hästi kokku võtta. Kol
mik Olga Aleksejeva, Olga 
Völovik (mõlemad TÜ) ja Irina 
Embrich (TTÜ) edestasid Aust
ria, seejärel kardetud Korea.

Poolfinaalis pidid neiud 
siiski tunnistama Venemaa 
paremust, kuid pronksikoh- 
tumises suudeti kindla lõpuga 
võita Itaalia naiskonda.

Universiaadil osalenud 
psühholoogiamagister Kärt 
Siilats ületas kõrguses 1.88 
(5.), medalilootustega võist
lustulle läinud kehakultuuri
teaduskonna tudeng Mirjam 
Liimask läbis 100 m tõkkeid 
13,59/eelj 13,42 (6.), Taavi 
Peetre tõukas kuuli 18.73 (6.),

Kadri Viigipuu jooksis 100 m 
tõkkeid isikliku rekordi lähe
dase ajaga 13,63, mis kahjuks 
ei taganud pääsu finaali. Sirk- 
ka-Liisa Kivine hüppas kau
gust 6.08 ja kolmikut 13.09, 
kuid jäi kahjuks mõlemal alal 
väga napilt finaalist välja.

Eesti üliõpilaste korvpalli
koondisele olid kõvasti toeks 
kehakultuuriteaduskonna tu
dengid ning TÜ Rocki mängi
jad Heiko Rannula ja Marek 
Doronin.

Peatreener Heino Enden 
kommenteeris pärast tur
niiri eriti tublilt mänginud 
Rannulat: »Rannula üllatas 
ennastki!»

Kahe aasta pärast Türgis

Daegus viibis universiaadi al
gul ka rektor Jaak Aaviksoo, 
kes esindas EASLi Rahvus
vahelise Üliõpilasspordiliidu 
FISU üldkoosolekul.

Aaviksoo hindas universiaa
di sportlikku ja korralduslikku 
taset märkimisväärseks.

Ühtlasi julgustas ta Eesti 
sportlasi juba enne teele 
asumist medalivõitudest unis
tama.

Universiaadil osales 177 
riiki, 7357 osalejast 4446 
olid sportlased. Võisteldi 13 
spordialal.

Universiaadil osaleb palju 
tipptegijaid, kes on tuntud 
rahvusvahelisel areenil, seega 
on medali võitmine tihedas 
konkurentsis väga suur saa
vutus.

Järgmine suveuniversiaad 
toimub kahe aasta pärast 
Türgis Izmiris.

IT-kogemusi mitmest välisriigist
L ag le  L e m b a v e re
IT-spetsialist

17. septembril kl 10 saab TÜ 
nõukogu saalis kuulata IT- 
alase õppereisi muljeid.

28. juunist 8. juulini tutvus 
grupp TÜ, EENeti ja EPMÜ

spetsialiste Taani, Hollandi, 
Poola ja Leedu ülikoolide 
infotehnoloogia struktuuri
de ning arengusuundadega. 
Amsterdamis osaleti Euroopa 
haridus- ja uurimisinstitut- 
sioonide IT-spetsialistide kon
verentsil EUNIS 2003. Kokku

võtte ülikoolides kogetust ja 
konverentsil nähtust teevad 
ülikooli IT-juht Andres Salu, 
spetsialist Riina Reinumägi, 
projektijuht Martin Pedak 
ning asjaajamiskorralduse 
peaspetsialist Sirje Mark.

Kõik huvilised on oodatud.

A R V A M U S

Euroopa Liit pakub 
avaraid võimalusi
Ave Poom
ELi poliitika ja avaliku 
halduse magister, 
siseministeeriumi välissuhete 
ja eurointegratsiooni 
peaspetsialist

Üsna varsti peaksid eestlas
te võimalused õpinguteks 
Euroopas veelgi avarduma 
nii rahalisest küljest (sood
samad õppemaksud) kui ka 
välisriigis viibimise seisuko
hast (lihtsustatud elamisloa 
taotlemise kord).

Olen aastate jooksul mõist
nud, et võimalusi ja pakkumi
si teistes riikides õppimiseks 
on rohkem kui esialgu arvata 
oskame. Nende teostus sõltub 
eelkõige iseenda soovist ja 
tegutsemistahtest.

Õpingud ja reisid Euroopa 
mitmetesse paikadesse ja 
mõttemaailmadesse on minu 
jaoks avanud palju uusi või
malusi, tugevdanud arusaa
mist, et eal ei jõua ise heita 
pilku kõigele, mida ainuüksi 
Euroopal meile pakkuda. Ning 
et iga uus maa ja inimene on 
väärtus ja maailm iseeneses, 
mis on väärt tutvumist ja 
süvenemist.

Õpilasena

Olen alati pidanud oluliseks 
ja põnevaks teiste kultuuri
ruumide lähemat tundma
õppimist. See on ajendanud 
mind reisima. Kõige pikemad 
reisid on olnud seotud õpingu
tega. Õppimine lubab peatuda 
teises paigas pikemalt ja süve
neda paremini meist erineva 
mõttemaailma sügavustesse. 
Õpingud on mind viinud Eu
roopa riikidesse.

Keskkoolipäevil avanes 
võimalus õppida aasta po
laarjoonel Põhja-Norras. 
Alles taasiseseisvunud Eesti 
kooliõpilasena tundus idee 
elust Eestist väljas, eriti 
mägede maal Norras eriti 
ahvatlevana. Tänu headele 
perekonnatuttavatele sai et
tevõtmine teoks ning hiljem 
on põhjamaiselt lummav maa 
mind nii mõnigi kord enda 
juurde tagasi meelitanud.

Üliõpilasena

Ülikooli ajal viibisin ühe se
mestri meie põhjanaabrite 
juures Soomes, seda tänu Tar
tu ja Helsingi ülikooli koostöö
leppele. Maa, mida eestlased 
peavad tihti tuttavaks ning 
ehk tüiitavakski, pakkus palju 
uusi teadmisi ja kogemusi. 
Helsingi Ülikoolis nagu Tar- 
tuski, õppisin avalikku haldust 
ja politoloogiat. Õppimis- ja 
elamistingimused on Helsingi 
Ülikoolis väga heal tasemel, 
linn võlub oma arhitektuuri ja 
parkidega ning kogu maa oma 
loodusliku mitmekesisuse ja 
regionaalselt tasakaalustatud 
arenguga.

Aasta pärast ülikooli lõpe
tamist Tartus asusin magistri-

Euroopa Liidu poliitika ja avaliku halduse magister Ave 
Poom jagas oma õppimiskogemusi välismaal 5. septembril 
Eesti naiste foorumil rahvusraamatukogus. v a r j e  s o o t a k

Õppimine mõnes 
teises Euroopa rii
gis toob küll välja 
kultuuride erinevu
sed, kuid rõhutab 
ka sarnasust mõtte
laadis ja  väärtus
hinnangutes.

õppesse Poolas.
Minu ettekujutust Poolast 

olid enne Varssavisse elama 
asumist mõjutanud peamiselt 
riiki läbivad bussireisid.

Aastased õpingud ning tihe 
reisiprogramm ligi 40-miljo- 
nilise elanikkonnaga riigi eri
nevatesse osadesse suurendas

mu teadmisi tunduvalt, muu
tis suhtumist Poola ja poola
katesse. Lahkudes oli kahju, 
et mitmed huvitavad sajan
ditevanuse kultuuripärandiga 
linnad ning suursugused 
mäed veel nägemata jäid.

Õpingutel Varssavis kes
kendusin peamiselt Euroopa 
Liiduga seonduvale. Euroopa 
Komisjoni loodud Euroopa 
Kolledžis õpib noori mitme
kümnest Euroopa riigist.

Euroopa kultuuriruumi 
tundmaõppimiseks on kool 
seetõttu ideaalne paik. Aasta 
koos inimestega Venemaalt 
Portugalini ja Rootsist Kree
kani vähendas mõttelist piiri 
Euroopa kultuuride vahel, 
tuues välja küll kultuurilised 
iseärasused, kuid rõhutas sar
nasust mõttelaadis ja väärtus
hinnangutes.

Irina Embrich TTÜ-st, Olga Aleksejeva ja  Olga Volovik 
TU-st võitsid universiaadil naiskondlikus epeevehklemises 
pronksmedalid. t iin a  b e l j a e v a
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Avatud ülikooli 
täiendav vastuvõtt
Seoses vabade kohtade ole
masoluga pikendas TÜ avatud 
ülikool vastuvõttu põhiõppes
se viiel erialal.

Dokumente saab esitada
19. septembrini. Lisavastuvõtt 
toimub tehnikavald konna 
õpetaja, füüsikaõpetaja, kee
miaõpetaja, haridusteaduse 
(loodusteaduslikud või reaal
ained) ja filosoofia erialadel.

Koolis töötavatel õpetajatel 
on võimalik kandideerida 
riigieelarvelistele kohtadele 
esimesel neljal mainitud eri
alal.

Info: www.ut.ee/av/tase/ 
bakalvv.php.

Meediamaja arhi
tektuurikonkurss
Eile (pärast UT trükkimine
kut) selgusid meediamaja 
arhitektuurikonkursi võitjate 
nimed.

3. septembril valis žürii ees
otsas rektor Jaak Aaviksooga 
välja sotsiaalteaduskonna 
Tiigi tänavasse ehitatava uue 
meediamaja ja dekanaadi 
ning uue sissepääsu arhitek
tuurse ideelahendi konkursi 
parimad tööd.

Anti välja kaks II kohta, 
mille said tööd märgusõnade
ga PURE ja META (preemia a' 
40 000 kr), nende autoritega 
jätkub edasine töö.

Ostupreemia (a' 20 000 
kr) määrati töödele PIUSA ja 
AIAM AIA. Kokku laekus viis 
pakkumist.

Nelja paremat ideekavandit 
saab esmaspäevast vaadata 
TÜ Raamatukogu fuajees.

Anatoomikum näitab elu ja surma
V a rje  S o o ta k

Esmaspäeval avatava kahe 
näitusega soovib ülikooli 
ajaloo muuseum taas elu 
sisse puhuda vanasse ana
toomikumi.

Muuseumi näituste koordi
naator Mare Viiralt ütles, et 
aidsiteemaline näitus «Ahis
tav vabadus», mis oli avatud 
ka Tallinnas, saab teoks koos 
Eesti Tervishoiumuuseumi ja 
AIDSi ennetuskeskusega.

«Näituse on sisustanud 
noored ja see on ka suunatud 
noortele. Eesmärk ei ole mitte 
õpetussõnu jagada, vaid see, 
et noored ise avaldaksid oma 
mõtteid aidsi ja narkomaania 
kohta.»

Kaks näitust

Näitusele tööde saamiseks 
kuulutati välja konkurss. 
Info saadeti nii kunstiõppe- 
asutustesse kui ka noortele 
kunstnikele.

«41 osavõtjalt saabus 77 
tööd, põhiliselt graafikat, 
kuid oli ka maale ja pisiplas
tikat. Oma töid saatsid profes
sionaalid, kunstiüliõpilased, 
-õpilased, ka meie ülikooli 
maali eriala tudengid,» ütles 
Viiralt.

Tartu Noorte Nõustamis
keskuse töötajad viivad näi
tusel läbi eelkõige keskmise 
ja vanema astme õpilastele 
seksuaalhariduslikke poole- 
teisetunniseid programme 
nii eesti kui ka vene keeles. 
Viiraldi sõnul ei ole need iga
vad loengud, seal ärgitatakse 
diskuteerima, mängitakse 
rollimänge jne.»

Teisel näitusel «Elu enne 
elu» näidatakse vanas anatoo
mikumis asuvaid histoloogia 
ja embrüoloogia ajaloolisi 
õppevahendeid, mis tutvus
tavad elusorganismide aren
gut elu esimestest päevadest 
sünnini.

Mikroskoobis saab vaadata 
näiteks, kuidas näevad välja 
inimese erinevate organite 
rakud. «See on väga põnev 
kollektsioon, kus võib tutvu
da nt inimese, karu, sisaliku, 
delfiini jt loodetega,» rääkis 
Viiralt.

Näitust aitas koostada 
arstiteaduskonna anatoomia 
instituut.

Instituudi vanemassistendi 
Elle Põldoja sõnul sobib vana 
anatoomikum sellisteks näi
tusteks väga hästi. «Siin on 
ju meditsiini õppinud peaae
gu kõik Eesti arstid. Arstidel 
on väga hea meel, kui selles 
majas midagi toimub ja et see 
päris ära ei laguneks.»

Vana anatoomikumi elu

Pärast biomeedikumi val
mimist 1999 kolisid vanast 
anatoomikumist ära arstitea
duskonna allüksused, majja 
jäi ainult õppeotstarbeline 
patoloogilise anatoomia muu
seum. Praegu tegutsevad ma
jas veel Lõuna-Eesti keskus ja 
õppekava arenduskeskus.

Akadeemilise Muinsus
kaitse Seltsi esimehe Tullio 
Ilometsa sõnul vaieldakse 
maja tuleviku üle mitmendat 
aastat. «2005. aastal saab üli
kooli arhitekti Johann Krause 
ehitatud keskmine osa, 
rotund, 200 aastat vanaks.

Tullio Ilomets, Elle Põldoja ja Mare Viiralt aidsiteemalisi joonistusi näituseks vanas ana
toomikumis ette valmistamas. v a r je  s o o t a k

Krause kohta on ilmunud 
viimastel aastatel kolm paksu 
köidet, aga see maja laguneb, 
pole isegi konserveeritud,» 
muretseb Ilomets.

TÜ arhitekti Martti Preemi 
raamatu «Tartu Ülikooli aja
looline tuumik» järgi kuluks

vana anatoomikumi remon
diks 20,4 mln krooni.

Mare Viiralt lisas, et näitus
teks on see maja suurepärane 
koht. «Hoone on ju ka üks 
Tartu sümboleid, tal on linna 
ja Eesti kultuuripildis oma 
koht.»

N Ä I T U S E D  V A N A S  
A N A T O O M I K U M I S

15. sept - 18. okt 
«Ahistav vabadus»
«Elu enne surma»
Avatud kl 11-17 E-L.

Võtsid tööd loengusse kaasa?

Õppimine on olulisem. Tudengipakett aitab.
Raha pole sugugi vähetähtis .  Vahest tuleb loeng ohverdada tulusale tööotsale .  

Aga teada  on, et mi tu t  asja korraga tehes kannatab  kval i teet.  Nii et mõtle  -  kas " teed  v i iner i t” või õpid.

Tudengipakett, see on:
• lepingutasuta õppelaen;
• tasuta pangakonto;
• vaid 5kroonise kuutasuga pangakaart;
• kogumispension;
• tasuta Interneti-pank hanza.net;
• tudengi krediitkaart;
• ID-kaart;
• tasuta ISIC-kaart*.

•  Kui oled võtnud Hansapangast õppelaenu ja /võ i liitunud kogumispensioniga.

Info Hansapanga kodulehelt www.hansa.ee/tudeng ja klienditoe te le fon ilt (0) 6 310 310 Hansa

Lisaks saad sel sügisel veel mitu soodsat pakkumist!

Soodsad rongipiletid
Kogu 2003 /2004  õppeaasta jooksul on Sinu rongipiletid kõikidel Edelaraudtee liinidel iga päev 5 0 %  soodsamad. 

Tudengiarvuti*
OPTIMAX arvuti M icroLinkilt on Sulle erihinnaga 9 9 9 0  krooni (normaalhind 11 600 krooni).

Tasuta kõneaeg*
Tele2-!t saad enne 31. oktoobrit tasuta liitumise, 5 0 0  krooni eest tasuta kõneaega ning SMS-i saatmine kõikidesse 
võrkudesse maksab Sulle aasta lõpuni vaid 25 senti. Lisaks soodsa hinnaga telefonid.

Head mõtted saavad alati teoks

http://www.ut.ee/av/tase/
http://www.hansa.ee/tudeng
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Prof Aili Paju 65
8. septembril sai meditsiini
doktor Aili Paju 65-aastaseks.

Aili Paju, meditsiinidoktor 
ravi-rehabilitatsiooni alal, on 
ülikooliga olnud seotud üle 45 
aasta. Omandanud meditsiini
doktori kraadi (1975), töötas 
ta spordimeditsiini ja ravi- 
kehakultuuri kateedris. Tema 
algatusel loodi Maarjamõisa 
haiglas ravikehakultuuri 
osakond. 1979. aastast töötas 
Paju professorina, juhtides TÜ 
üld- ja molekulaarpatoloogia 
instituudi neuro-endokriinse- 
te protsesside (hiljem adap
tatsiooni ja antropoloogia) 
laborit. Tihedas koostöös 
kliinikumi paljude osakonda
dega on tema juhendamisel 
kaitstud 7 väitekirja ja tema 
kui konsultandi käe all on 
kaitstud 5 dissertatsiooni. 
1998. aastast on Paju olnud 
sotsiaalteaduskonna semioo
tika õppetooli lektor.

Aili Paju on avaldanud hul
galiselt teaduspublikatsioone 
ja rohkem kui 150 populaar
teaduslikku artiklit ning 
raamatut ja koostööartikleid. 
Ta on ravimtaimede entsük
lopeedia kaasautor. 1994. 
aastast on Aili Paju vabakut

seline kirjanik. Populaarsed 
raamatud on «Loodusravi», 
«Aed ja mets kui apteek» «Kui 
taimed räägiksid», «Betti, ki
buvits õitseb» jt.

Praegu on Aili Paju süve
nenud psühhosomaatika 
probleemidesse, millest on 
valmimas õpik.

Soovime talle sületäie 
õnne, tugevat tervist, kerget 
sulge ja palju mõttejõudu veel 
paljudeks loomerohketeks 
aastateks!

Endised ja tänased 
õpilased ja kolleegid

Õ N N I T L E M E

Dots Tiina Randlane 50
TÜ botaanika ja ökoloogia 
instituudi dots Tiina Randlane 
tähistas 10. septembril oma 
esimest juubelit.

Ta lõpetas bioloogia-geo- 
graafiateaduskonna 1977 
cum laude. Kuigi oma eriala, 
lihhenoloogia ehk sambli- 
kuteadusega oli ta kokku 
puutunud juba kooliajal, val
misid esimesed teaduslikud 
uurimistööd prof Hans Trassi 
juhendamisel. 1986 kaitses 
Randlane bioloogiakandidaa
di kraadi.

Tiina Randlane on läbi
nud botaanika ja ökoloogia 
instituudis (varem taime
süstemaatika ja geobotaanika 
kateeder) kõik oma karjääri 
etapid laborandist dotsen
dini. Ta on tegelnud mitme 
uurimisvaldkonnaga, kuid 
rahvusvahelise tuntuse
saavutas nn tsetrarioidsete 
samblike süstemaatika ning 
fülogeneesi töödega (avalda
tud üle 30 teaduspublikatsioo
ni). Jätkuvalt tähtsal kohal on 
Eesti lihhenofloora uurimine 
ja tutvustamine. Koos prof 
Trassiga on valminud eesti
keelne käsiraamat-määraja 
«Eesti suursamblikud» (1994), 
koos kolleegide ja õpilastega 
on koostatud „Eesti samblike

nimestik« (1999) ning lõpp
järgus on «Eesti pisisamblike» 
toimetamine.

Tiina Randlane on mitme 
kodu- ja välismaise eriala- 
organisatsiooni liige ning 
kuulub Rahvusvahelise
Lihhenoloogide Assotsiat
siooni (IAL) juhatusse. Tema 
teadlasekarjääri tunnustu
seks on ka V rahvusvahelise 
sümpoosiumi toimumine au
gustis Tartus.

JÕudu ja jaksu seniste tööde 
lõpuleviimiseks ning uute 
projektide algatamiseks!

Kolleegid, sõbrad ja 
õpilased

60
Priit Peets,
assistent -  17. september 

45
Helena Gapeyeva, 
teadur -  18. september

40
Heiki Pagel,
projektijuht -  15. 
september

Õ N N I T L E M E
35
Piret Orav,
dekanaadi juhataja -  13.
september
Erki Tamm,
juhataja -1 6 .  september 

25
Kaire Matson,
sekretär -  15. september
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F U L B R I G H T I  S T I P E N D I U M I D

Ameerika saatkond kuulutab välja stipendiumikonkursi uuri
mistööks USA kõrgkoolides ja teadusasutustes 2004/2005. 
õppeaastal.

Avaldusi võib esitada kõigil erialadel peale arstiteaduse. 
Stipendiumiaja pikkus on kolm kuni kümme kuud.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• Eesti kodakondsus,
• doktorikraad või mõnel erialal sellega võrdne professio

naalne tase,
• väga hea inglise keel,
• põhjaliku ja sisuka projekti kavand, mis eeldab uurimis

tööd Ameerikas,
• hea tervis.

Avalduste esitamise tähtaeg on 24. november aadressil 
Ameerika saatkond, Fulbright Scholar Program, Kentmanni
20, 15099 Tallinn.

Avalduse vormid ja lisainfo: www.usemb.ee. Info: Maris 
Laja, tel 66 88 155, maris@usemb.ee.

K R I S T J A N  J A A G U  S T I P E N D I U M

Haridus- ja teadusministeerium ning sihtasutus Archimedes 
kuulutavad välja Kristjan Jaagu 2003/2004. õ-a stipendiumi 
taotlusvooru.

Toetatakse lühiajalist vahetusüliõpilastena väliskõrgkoolis 
õppimist (1-5 kuud) siinsete kraadiÕpingute (magistrandid 
ja doktorandid) raames. Toetust võib kasutada nii loengute 
külastamiseks, individuaalseks tööks kui ka konsultatsiooni
deks oma valdkonna spetsialistidega.

Stipendiumi suuruse arvestamisel kasutatakse elatus
taseme ning umbkaudsete reisikulude põhjal loodud kal- 
kulatsioonitabeleid. Stipendium koosneb põhi- ning kuni 
kahekordsest reisitoetusest. Väliskõrgkool peaks üliõpilase 
vastu võtma vahetusüliõpilasena tasuta, õppemaksu stipen
diumiga ei kaeta.

Dokumendid esitada 1. oktoobriks:
• toetuse taotlus;
• kinnitus Eesti kõrgkoolis õppimise või töötamise kohta, 

mille annab välja kõrgkool;
• kinnitus üliõpilase vastuvõtmise kohta, mille annab välja 

väliskõrgkool;
• soovituskiri kraaditöö juhendajalt;
• CV (vabas vormis).

Dokumendid saata aadressil: Kristjan Jaak, Sihtasutus 
Archimedes, Kohtu 6, 10130 Tallinn.

Info ja taotlusvorm: www.archimedes.ee/kristjanjaak/. 
Lisainfo tel 696 2432 või kristiina@archimedes.ee. Kontakt 
TÜs: Jaanika Haljasmäe, välisüliõpilastalitus, tel 375 151, 
e-post jaanika@ut.ee.

A E G E E  I N F O K O O S O L E K U D

Kas tahad suhelda kogu Euroopa tudengitega, reisida, 
«maitsta» erinevaid kultuure?

AEGEE ehk Euroopa Tudengite Keskliit pakub seda 
võimalust 260 Euroopa ülikoolilinnas rohkem kui 17 000 
tudengile.

AEGEE-Tartu liikmena avaneb võimalus osa võtta rahvus
vahelistest seminaridest, koolitustest, suveülikoolidest ja 
üliõpilasvahetustest AEGEE mitmete esindustega Euroopas.

Kui sind ahvatleb mõte tutvuda eri keelte ja kultuuridega, 
kui sulle meeldiks olla tudengielus aktiivne ja omada sõpru 
kogu Euroopas, siis tule infotundi 16. ja 17. septembril 
kell 18 Lossi 3-427.

Uute liikmete koolitus (meeskonnatöö, projektijuhtimine, 
turundus, projektide rahastamine) toimub juba 20. ja 21. 
sept.

Info: www.ut.ee/aegee,aegeetartu@hotmail.com.

Tartu Ülikool %g^

koos Eesti e-iilikooliga V .  >
kuulutab välja konkursi L eS*jnifn

«Eesti e-üMfeööli to<et№ 
e-õppe kursustele 2008 sftgis»
Konkursi eesmärk on kvaliteetsete e-õppe kursuste välja
töötamine. Eelistatud on kursused avatud ülikooli tuden
gitele, täienduskoolituskursused ning suuremad moodulid. 
Kõrgkoolide koostöös valmivatele moodulitele on võimalik 
taotleda lisaraha.

Taotlusi võivad esitada TÜ õppejõud või teised töötajad 
ning kraadiõppurid. Kursused peavad toimuma 2004. aasta 
jooksul ja olema vähemalt 75% ulatuses veebipõhised.

Taotluste esitamise tähtaeg on 31. oktoober.
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
• taotlusvorm (asub www.e-uni.ee/taotlusvorm.doc),
• kursuse eelarve koos osakonna juhataja allkirjaga. 

Osalemiseks saata dokumendid aadressil: lehti@ut.ee ning 
üks eksemplar allkirjastatuna TÜ kaugkoolituskeskusse (Lossi 
24). Tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 14. novembril.

Info konkursi üldiste tingimuste ja kursustele esitavatate 
kvaliteedinõuete kohta: www.e-uni.ee/ (Rubriik Projektid 
ja konkursid)

Lisainfo: TÜ kaugkoolituskeskus, Lehti Pilt, tel 376 306, 
lehti@ut.ee.

T A R T U  Ü L I Õ P I L A S T E  АТ E R 
V Õ T A B  V A S T U  U U S I  L I I K M E I D

Uute liikmete vastuvõtukatsed Tartu Üliõpilasteatrisse 
on teisipäeval, 16. septembril kell 19

Sõbra Maja peeglisaalis (sissepääs maja tagant).

Ette valmistada luuletus, laul ja proosapala 
(vähemalt kaks neist).

Kaasa pehmed jalatsid ja sportlik riietus.

Lisainfo teatri kohta: www.ut.ee/teater/.

KAITSMISED
16. sept kl 15.15 kaitseb mate- 
maatika-informaatikateaduskon- 
nas (Liivi 2-404) Kertu Fedotov 
magistriprojekti «Pensionikind
lustuse mudelid Eesti andmetel» 
finants- ja kindlustusmatemaa- 
tika kutsemagistri kraadi saa
miseks. Juhendaja: prof Tõnu 
Kollo. Oponent: teadur Hele-Liis 
Viirsalu. Info: dots Leiki Loone, 
tel 376 406.

19. sept kl 10.15 kaitseb bioloo
gi a -g eograa f iatead uskon nas 
A. Vaga nim aud (Lai 40-218) 
botaanika ja ökoloogia instituu
di doktorant Marek Sammul 
doktoritööd «Competition and 
coexistence of clonal plants in 
relation to productivity«. Juhen
dajad: dots Kalevi Kull, prof Ole- 
vi Kull. Oponent: prof Michael 
Hutchings (Sussexi Ülikool).

27. sept kl 12 kaitseb Jyväskylä 
Ülikoolis Eesti esimest suhte- 
korraldusvaldkonna doktoritööd 
TÜ doktorant Kaja Tampere 
teemal «Public Relations in 
a Transition Society 1989- 
2002: Using a Stakeholder 
Approach in Organisational 
Communications and Relations 
Analyses». Juhendaja: prof 
Jaakko Lehtonen. Oponent: prof 
Gary W. Selnow (San Fransisco 
State University).

LOENGUD
17. sept kl 18-20 toimub keemia
ringis vabade kunstide prof Tõnu 
Õnnepalu «Praktilise lugemise 
ja kirjutamise» (FLKU.00.108) 
loeng. Seekord teemaks 
«Madame Verdurini pärlikee ehk 
tähelepanekud ja tähelepane
matus».

19. sept kl 14.15-16 peab Tiigi 
78-118 Saksa-Eesti akadeemi
lise nädala raames semiootika 
osakonnas Saksa Semiootika 
Seltsi president, Kasseli Ülikooli 
ja Sao Paulo Ülikooli professor 
Winfried Nöth loengu «Semiotic 
foundations of the study of 
pictures.»

KURSUSED
Vene ja slaavi filoloogia osakon
nas algavad eesti keeles järgmi
sed kursused:
• neljap kl 12-14 Näituse 2-
207 «Tõlketeooria alused» 
(FLVE.03.097, 2AP), dots L. Piid. 
Kursus annab ülevaate tõlke
teooria üldisematest alustest, 
põhjalikumalt käsitletakse taide- 
tõlketeooria probleeme;
• neljap kl 18-20 Lossi 3-222 
««Puhta kunsti« suuna esin
dajad vene 19. saj luules» 
(FLVE.03.230, 2 AP), lekt L. 
Piid. Kursuses käsitletakse nen
de vene luuletajate loomingut, 
kes suhtusid kunsti kui täiesti 
autonoomsesse, iseseisvasse 
tegevusfääri. Analüüsi objektiks 
on A. Maikov, J. Polonskij, A. 
Feti, А. K. Tolstoi, N. Štšerbina 
ning L. Mei luule. Info: tel 376 
352;
• teisip ja kolmap kl 16.15 Näi
tuse 2-208 «Poola keele fakul- 
tatiivkursus» (Poola külalislektor 
Katarzina Hatlas). Info: vene ja 
slaavi filoloogia osakond (Näitu
se 2-219), tel 376 352,

TEATED
12, sept kl 17 avatakse Tartus 
ERM-i Näitusemajas Obinitsa 
Grupeeringu kunstinäitus «Valgõ 
päiv».

17. sept kl 9.30 toimub ph aud 
227 iganädalane ülikooli hommi- 
kupalvus. Sel nädalal peab pal
vust Tartu Annelinna Koguduse 
pastor Kalmer Merimaa.

17. septembrist on ajaloo muu
seumi valge saali rõdul avatud 
Arvydas Stanislovas Kazdailise 
näitus «Leedu heraldika».

19. septembril on MTÜ Tartu Üli
õpilasküla kontor (Vallikraavi 25) 
kolimise tõttu suletud. 22. sept 
avatakse kontor Narva mnt 25. 
Info: 07 409 959.

3. -  14. septembrini on raamatu
kogus viivisevaba periood.

22. septembril kl 18.30 toimub 
teaduse ja kultuuri sihtasutuses 
Domus Dorpatensises (Raekoja 
plats 1 /Ülikooli 7) Academica 
nädala raames saksa ja eesti 
üliõpilaste kohtumisõhtu. Oota
me kõiki Saksamaal õppinud 
eestlasi ja Eestis õppivaid 
sakslasi jagama oma muljeid 
külalisülikoolis õppimisest ja 
sealsest elust. Õhtut juhivad 
Ene Andresen ja Kaarel Piiri
mäe. Palume osavõtust teatada 
aadressil kristiina@ec.ut.ee ja 
tel 376 137.

TÜ Kammerkoor võtab vastu 
uusi lauljaid kõikidesse hääle- 
rühmadesse. Uute lauljate kuu
lamine 17. septembril kl 16-18 
ph aud 128. Ette valmistada üks 
laul. Info: dirigent Triin Koch, tel 
052 71 105, www.ut.ee/TYKK.

11.-29. septembrini saab Tampe
re majas (Jaani 4) vaadata TÜ 
kunstide osakonna üliõpilaste 
näitust «309 varjus». Avatud E-R
9-18, L-P 9-15.
17.-19. septembrini kl 19 saab 
kinos Illusioon vaadata tasuta 
hispaania filme. 17. sept «Vana
isa» (rež Jose Luis Garci), 18. 
«Lilled teisest ilmast» (rež Iciar 
Bollain') ja 19. sept «Armastus, 
uudishimu, jultumus ja kahtlu
sed» (rež Miguel Santesmases).

KORPORATSIOONID
Korp! Sakala ootab asjalikke or
ganiseerumata meestudengeid 
oma sügissemestri külalisõhtu
tele, mis toimuvad 18. ja 25. sep
tembril kell 21.15 meie konvendis 
Veski tänav 69. Riietus: tume 
ülikond.

Korporatsioon India ootab or
ganiseerumata naistudengeid 
avastama üliõpilasi sajandeid 
köitnud maailma. Sügissemestri 
teine külalisõhtu toimub 17. sep
tembril kell 20.15 meie konven
dis aadressil Tähtvere 4, teine 
korrus, www.indla.ee.

Austatud akadeemiliselt or
ganiseerumata meestudeng! 
Oled oodatud korporatsioon 
Fraternitas Liviensise külalis
õhtule, mis toimub neljapäeval,
18. septembril meie konvendi- 
korteris aadressil Tähtvere 4, 
IV korrus. Algus kell 20, riietus 
soliidne. Info: www.liviensis.ee, 
050 41 501.

SELTSID
Austet akadeemiliselt orga
niseerumata meestudeng! 
Eesti Üliõpilaste Selts ootab 
Sind külalisõhtule, mis toimub
17. septembril meie jaloolises 
majas aadressiga Tõnissoni 1. 
Algus kell 19 ct, riietus soliidne. 
www.eys.ee.

KONTSERT
18. septembril kl 19 TÜ Ajaloo 
Muuseumis «Flöödikuningriik
1.-18. saj kuldne flöödimuusi- 
ka». Esinevad Neeme Punder 
(barokk-, traversflööt) Ivo 
Sillamaa (klavessiin) Peeter 
Sarapuu (barokkfagott). Kavas: 
Couperain, Bach, Händel, Blave. 
Flöödikuningriik on kolmest 
kontserdist koosnev flöödimuu- 
sika sari. Piletid 60 ja 40 kr.
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200 aastat eesti keele ülikooliõpet
M ati E re lt
TÜ eesti keele prof

200 aastat tagasi loodi Tartu 
Ülikoolis eesti ja soome kee
le lektoraat.

Kui eesti keelt õpetama 
hakati, siis tehti seda enne
kõike vajadusest koolitada 
eesti keelt oskavaid kiriku
õpetajaid, et need maarah
vaga suhelda saaksid. Eesti 
keele õpe oli praktilise eesti 
keele grammatika kursus 
muulastele. Üksikuid nihkeid 
teaduslikkuse suunas küll oli, 
kuid alles 19. saj teisel poolel, 
kui lektoriks sai Mihkel Veske, 
tuli õpetusse rohkem teadust 
ning õppijate sekka ka eesti 
soost mehi.

Täisväärtuslik kirjakeel

Eestikeelse ülikooli loomise ja 
eesti keele professuuri avami
sega 1919 hakati ette valmis
tama kõrgharidusega spetsia
liste eesti keele alal ning eesti 
keele õpetus sai õiged ülikooli- 
õppe mõõtmed. Teadus kuulus 
nagu ikka professori (algul 
Jaan JÕgever, hiljem Andrus 
Saareste) pädevusse.

Praktilise eesti keele õpe
tamine oli eesti keele lektori 
ülesanne. Et põhilektoriks 
oli keelekorralduse suurkuju 
Johannes Voldemar Veski ja 
teiseks lektoriks mõnda aega 
keeleuuenduse juht Johannes 
Aavik, siis pole vist kellelgi 
põhjust selle õppe tasemes ka
helda. Veski eriliseks teeneks 
tuleb pidada eesti teaduskeele 
kujundamist koos eriala- 
teadlastega. Viljaka koostöö 
tulemusena saigi eesti keelest 
1930. aastatel täisväärtuslik 
kirjakeel.

Nõukogudeaegne eesti kee
le õpe ei olnud põrmugi hal
vem iseseisvusaegsest. Suu
remas mahus hakati õpetama 
tänapäeva eesti keelt -  seitse 
semestrit kohustusliku ainena 
eesti filoloogia osakonnale.

Olgu tollase kursusesüstee-

“KÕige enam ohtu oma keelele võime karta endilt, kui selle tai'uitus ja harrastus meil 
lõtvub,” kordab magistrant Argo Mund (vasakul) Andrus Saareste mõtet. Tema kõrval 
Mari-Liis Kalvik ja Pärtel Lippus. v a r je  s o o t a k

mi piiratud valikuvõimalus
tega nagu on, kuid kõik eesti 
filoloogid said tugeva eesti 
keele põhja, mis võimaldas 
hiljem edukalt töötada neilgi, 
kes kitsamaks erialaks olid 
valinud soome-ugri keeled, 
eesti kirjanduse vm.

Eriti edukad eesti keele 
uurijad ja korraldajad on ol
nud just soome-ugri eriharu 
lõpetajad. Nõukogude ajal 
kujunes välja ka eesti keele 
ainestikul põhinev teoreeti
line keeleteadus, mille tule
mused kajastusid eesti keele 
õppe tasemes.

Uued probleemid

Taasiseseisvumine tõi kaasa 
ainesüsteemi taastamise, 
erialade mitmekesistumise, 
üliõpilaste valikuvõimaluste 
suurenemise. Eesti keele eri
ala õppekavva lisandus uusi 
aineid, nagu keele varieerumi
ne, suuline kõne, keelekorral
dus, ülemastme valikainetena

P R O F  M A T I  ERELT
Üldist väljendusoskust ei pea 
parandama mitte ainult üli
õpilased, vaid kõik, ja  see 
on kõigepealt gümnaasiumi
hariduse asi.

veel teive rida teoreetilise või 
keelekorraldusliku suunitlu
sega aineid. Eesti keele kui 
eriala õpetamisel läksid niisiis 
asjad kindlasti paremaks.

Paraku tervikuna eesti kee
le õppe positsioon eesti filo
loogias nõrgenes. Ainesüstee
miga loodud vabadus andis 
eesti filoloogia tudengitele, 
kes emakeeleõpetajaks saada 
ei tahtnud, võimaluse vältida 
eesti keele õppimist üle nelja 
kohustusliku ainepunkti. Kas 
ja kui palju selliseid teatritea
duse, eesti kirjanduse, ungari 
keele vm eriala õppijaid on, 
kes eesti keelest suurt midagi

ei tea, pole teada.
Praegu teist aastat keh

tiva õppekava järgi laienes 
kõigepealt neli ainepunkti 
kirjaliku ja suulise väljenduse 
õpetust kogu humanitaariale, 
s.o tervele filosoofia- ja usu
teaduskonnale, mis meie 
vaatevinklist on mõistagi hea. 
Eesti filoloogia alusmoodul 
paraku eesti keele õpet ei 
sisalda ning seega teoreetili
ne võimalus vähese keelelise 
ettevalmistusega filoloogide 
tekkeks püsib.

Samas aga loob praegune 
suur eri õppekavade kombi- 
neerimisvabadus eeldused, et

eesti keele aineid valivad ka 
mittefiloloogid, mis oskus
keele arendamise seisukohast 
oleks väga hea.

Põhiraskus magistriõppes

Eesti keele erialaõppe põhiras
kus kandub magistriõppesse. 
Varasemaga võrreldes lisan
dub rohkesti uusi erialaaineid. 
Uus õppekava võimaldab viie 
aasta jooksul omandada roh
kem teoreetilisi teadmisi kui 
senine õppekava kuue aasta 
jooksul. Pisut murelikuks teeb 
aga uurimusliku õppe (semi
nari-, bakalaureuse- ja magist
ritöö) mahu vähenemine üle 
kahe korra.

Kui vaadata eesti keele õpet 
väljaspool humanitaariat, siis 
põhiosas jääb olukord samaks 
mis varem. Mujalgi õpeta
takse väljendusÕpetust, kui 
vastav osakond selleks soovi 
avaldab. Soovijaid on olnud 
päris palju ja see on eesti kee
le õppetoolile pannud üsna 
suure lisakoormuse.

Arvestades seda, et 
gümnaasiumilõpetajate kee- 
letase ei ole väga hea, tegi 
Eesti keelenõukogu möödu
nud aastal ministeeriumile 
ettepaneku võtta eesti keele 
õpe kõikides Eesti ülikoolides 
kõikidesse õppekavadesse. 
Ettepanekut ei võetud vastu 
ja eks see pisut äärmuslik 
oligi. Üldise väljendusoskuse 
parandamine on vajalik kõi
gile, mitte ainult üliõpilastele. 
Nii peaks põhiülesanne olema 
gümnaasiumi keelehariduse 
parandamine.

Ülikool peaks andma en
nekõike erialase väljendus
oskuse. Seda aga saab kõige 
paremini teha positiivse kee- 
lehoiakuga, korrektse keele
kasutusega ning oma oskus
sõnavara valdav ja arendav 
erialaõppejõud. Eesti filoloog 
saab siin ainult kaasa aidata. 
Seega eesti keele õpetamine 
ja arendamine on lõppkokku
võttes meie kõigi ühine mure.

Tallinnas tuleb 
mereteaduse 
tippsündmus
24. septembril algab Tallinnas 
Rahvusvahelise Mereuurimise 
Nõukogu (ICES) 2003. aasta 
teaduskonverents.

Eesti teadlastest juhatavad 
sessioone TÜ Eesti Mereins
tituudi direktor prof Toomas 
Saat ja vanemteadur Henn 
Ojaveer.

Instituudi teadusdirektori 
Endel Ojaveeru sõnul on ICES 
ainus teadusorganisatsioon, 
mille koostatud kalavarude 
hinnanguid kasutatakse 
Läänemeres (k.a Eesti vetes) 
püügikoguste määramiseks.

“Kuna ICES koordineerib 
Põhja-Atlandi mereuuringuid, 
hindab kalavarusid ja mere 
ökosüsteemi ning annab 
kasutamissoovitusi, siis pee
takse peale teadusettekan- 
nete ka vastavate komiteede 
istungid.”

Eesti koostöö ICESiga toi
mub peamiselt 1992 loodud 
Eesti Mereinstituudi kaudu 
(2001. aastast TÜ Eesti Mere
instituut).

Esmaspäeval algab seitsmes «Academica»
V a rje  S o o ta k

22. septembril kell 12 toi
mub aulas VII Eesti-Sak
sa akadeemilise nädala 
«Academica» avamine.

Tänavu peab aulaloengu 
teemal “Euroopa ühised 
väärtused ja visioonid ha
riduses” (sünkroontõlge 
eesti keelde) Mecklenburg- 
Vorpommerni Liidumaa 
haridus-, teadus- ja kultuuri
minister prof Hans-Robert 
Metelmann.

TÜ teadus- ja arendusosa
konna välissuhete peaspetsia
listi Lea Kivi sõnul on medit
siinidoktor prof Metelmann 
olnud ka Greifswaldi Ülikooli 
dekaan, prorektor ja rektor. 
“Rektorina osales ta ka meie 
ülikooli juubeliürituste! 2002. 
aastal ning rääkis konverent
sil “Rahvusülikool -  rahvus
vaheline ülikool” sellest, 
kuidas muuta rahvusülikoolid 
rahvusvahelise teadusühis- 
konna teerajajateks,” meenu
tas Lea Kivi.

Hans-Robert Metelmann.

Tervitussõnavõtuga esine
vad aktusel haridus- ja tea- 
dusministeeriumi hariduse ja 
teaduse asekantsler Kristjan 
Haller ning Saksamaa Liidu
vabariigi suursaadik Eestis 
Jürgen Dröge.

Kell 16 algab aulas avalik 
diskussioon “Euroopa kõrgha- 
ridusruum” (sünkroontõlge), 
mida juhib rektor Jaak Aavik
soo. Koos minister Hans-Ro- 
bert Metelmanniga osalevad

V I I  « A C A D E M IC A »
22.-24. september

22. septembril kl 11-17 ph 
aud 140 Saksa teabepäev

kl 12 aulas «Academica» 
avamine, aulaloeng 

kl 16 aulas avalik diskus
sioon

kl 18.30 Saksa ja Eesti üli
õpilaste kohtumine

23. ja 24. septembril külalis
õppejõudude loengud

Info: www.academica.ut.ee.

diskusioonis ka teised Saksa
maa külalised. Eesti poolelt 
diskuteerivad ministeeriumi 
asekantsler Kristjan Haller, 
õppeprorektor prof Tõnu 
Lehtsaar jt.

Esmaspäeval kella 11-17 
on peahoone aud 140 Saksa 
teabepäev, kus saab infot nii 
Saksamaa kui ka sealsete 
õppimisvõimaluste kohta. 
Saksamaa- ja Euroopa-teema- 
lise viktoriini auhinnaks on 
raamatud.

Kell 18.30 toimub «Academi- 
cal» esmakordselt Saksa ja 
Eesti üliõpilaste kohtumisõhtu 
(teaduse ja kultuuri sihtasutu
ses Domus Dorpatensises).

23. ja 24. septembril on 
teaduskondades Saksamaa 
õppejõudude külalisloengud. 
Näiteks arstiteaduskonnas 
peab loengu ka kuulsa loo
dusteadlase, TÜ prof Johan
nes Piiperi poeg. Tü audoktor 
prof Johannes Piiper juunior 
töötab Göttingeni Max 
Plancki Instituudis.

Tartu Ülikooliga on tihedad 
sidemed ka arstiteaduskonnas 
loengut pidava Lüübeki Me
ditsiiniülikooli prof Dietrich 
von Engelhardtiga, kes osales
2001. aasta Academica väitlu
ses teaduse eetiliste dilemma
de üle.

Eelmisel “Academical” 
väideldi, kas ülikooli tradit
sioonid on kohustus, eelis 
või väljakutse. Leiti, et neist 
tuleb valida parimad ja need 
pluralistlikus maailmas enda 
kasuks tööle panna.

T A N A  L E H E S

Sügis -  hea aeg 
m atkamiseks
LK 3

Video abistab  
õppetöös
LK 2

Tartu 
Üliõpilasmaja
LK 3

U U D I S E D

Eesti keele 
200. aastapäev
24. septembril kell 11 algab 
aulas konverents “200 aastat 
eesti keele ülikooliõpet” .

Enne konverentsi algust 
kell 9.30 mälestatakse Raadi 
kalmistul lahkunud õppe
jõude.

Konverentsil peab rektor 
Jaak Aaviksoo avasõnade 
järel prof Mati Erelt ette
kande tänapäeva eesti keele 
õpetamisest ja uurimisest 
TÜs. Eesti keele ajaloo ja 
murrete Õpetamisest räägib 
prof Karl Pajusalu, eesti kee
le õpetamisest ja uurimisest 
võõrkeelena ja teise keelena 
prof Birute Klaas. Soome kee
le ja läänemeresoome keelte 
professuurist teeb ettekande 
prof Tiit-Rein Viitso.

Kell 15.30 avatakse TÜ 
Ajaloo Muuseumis näitus. 
Vilistlasõhtu algab kell 18 ha- 
ridus- ja teadusministeeriumi 
saalis.

Info: tel 375 224, 
mare.sepp@ut.ee.

TÜ töötajate mäles
tuspäev Raadil
Traditsiooniline ülikooli tööta
jate mälestuspäev Raadil al
gab kolmapäeval, 1. oktoobril 
kl 16.

Pärast mälestustseremoo- 
niat Raadi keskväljakul viivad 
teaduskondade ja teiste struk
tuuriüksuste esindajad lilled 
ja süütavad küünlad oma lah
kunud kolleegide haudadel.

Mälestuspäev sai alguse üli
kooli 350. aastapäeval 1982. 
aastal. Mõne aasta pärast tra
ditsioon katkes. Mälestuspäev 
taaselustati 1994. aasta sügi
sel, mil tähistati eesti ülikooli 
75. aastapäeva. Akadeemilise 
pere liikmeid mälestati sep
tembri lõpus vilistlasürituse 
raames.

O N i . f / t f£ ‘ K U S I T L U S

Kas stipendiumite kohta 
on piisavalt infot?

Vastajaid: 146

Uus küsimus: Kas kuula(si)d 
mõnd «Academica» ioengut? 

Vastata saab aadressil 
www.ut.ee/ajaleht/.

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.academica.ut.ee
mailto:mare.sepp@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht/
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TÜ võitis kerge
jõustiku rändkarika
11. septembril Tartus peetud 
Eesti üliõpilaste meistri
võistlustel võitsid teist aastat 
järjest rändkarika TÜ kerge
jõustiklased.

Eesti Akadeemilise Spor
diliidu arendusjuhi Tiina 
Beljaeva sõnul oli TÜ sport
lastest nobedaim Tarmo Lille- 
laid 1500 m (4.16,00) jooksus. 
Odaviskes sai kuldmedali Ahti 
Peder (66.89). Naistest olid 
tublimad Terje Matsik 55.01 
vasaras ja 42.54 kettas ning 
Veera Baranova kauguses 
5.58 ja kõrguses 1.70.

100 m jooksus oli kiireim 
Julia Krasnova (12,81), 400 m 
oli parim Jekaterina Duman 
(59,56), 800 m võidutses Je
katerina Patjuk (2.25,55).

4x100 m sai üliõpilaste 
2003. a meistritiitli TÜ nelik.

Sügissemestril on järgmised 
üliõpilaste meistrivõistlused 
korvpallis, võrkpallis ja judos.

Füüsika instituudil 
uus laborikorpus
Instituudi endine külmajaa- 
ma ja magnetlabori hoone 
kujundati ümber kaasaegseks 
laborikorpuseks.

Direktor Ergo Nõmmiste 
sõnul laiendab uus korpus 
tunduvalt instituudi teadu
rite tehnoloogia arendamise 
võimalusi.

“Uues korpuses hakkavad 
tööle molekulikujunduse 
(üldjuht prof Mati Karelson) 
ja kiletehnoloogia laborid. 
Tegemist on uute ainete mole
kulide struktuuri kavandami
sega teoreetiliselt, vastavate 
arvutiprogrammide abil.

Seni puudus laboratoorne 
baas kavandatud materjalide 
tegelikuks sünteesiks ja teo
reetiliselt ennustatud oma
duste katseliseks kontrolliks.”

Kiletehnoloogia labori loo
mise eestvedaja oli Arnold 
Rosental, praegu juhib seda 
Jaan Aarik. Aastaid on te
geldud gaasiandurite kilede 
valmistamise tehnoloogia 
arendamise ja täiustamisega.

Tanel Käämbrele 
rahvusvaheline 
füüsikaautasu
TÜ Füüsika Instituudi noor 
teadlane Tanel Käämbre (pil
dil) sai Uppsala Ülikoolis kätte 
Rootsi Kuningliku Teadusseltsi
2003. aasta Thaleni auhinna.

Käämbre siirdus pärast TÜ 
füüsikaosakonna lõpetamist 
Uppsala Ülikooli doktoran
tuuri, kus kaitses ka eelmi
sel aastal doktoriväitekirja 
fullereenide ja nende sugulas- 
materjalide röntgenspektro- 
skoopia vallast.

Väitekirjas kokkuvõetud 
uurimustekogu tõigi selle au
hinna. Fullereen on süsiniku 
suhteliselt hiljuti avastatud 
esinemisvorm teemandi ja 
grafiidi kõrval.

Eestlasest Rootsi akadeemik 
Indrek Martinson on võrrel
nud seda auhinda sportlase 
kuldmedaliga tähtsal rahvus
vahelisel võistlusel.

Kuninglik Teadusselts Upp
salas on Rootsi vanim teadus- 
ühing (asut 1910), mis jagab 
nüüd mitme teadusala Nobeli 
auhindu.

Video on uus abivahend õppetöös

Õppetehnikateenistuse töötajad Enno Kaasik ja Toomas Petersell. a n d r es  te n n u s

P e e te r K ukk
TÜ multimeediakeskuse 
juhataja

Video kasutamine kõrgkooli 
õppetöös on kuum teema, 
sammu püüab pidada ka 
Tartu Ülikool.

Hollandis (www.edusite.nl/ 
webstroom/english) ja Inglis
maal (www.bufvc.ac.uk) 
toimivad video kasutamise 
laiendamiseks korralikult fi- 
nantseeritatavad üleriiklikud 
programmid, kus osalevad 
kõrgkoolid, rahvuslikud 
videoarhiivid ja haridusasu
tuste andmesidevõrke halda
vad organisatsioonid. ISDNi 
standardis telefonivõrkude 
vahendusel toimivaid video
konverentse peetakse kalliks 
ning eelistatakse arvutivõrku
de vahendusel läbiviidavaid 
konverentse.

Videokoolitused toimuvad 
kas videokonverentside va
hendusel või valmistatakse 
videoõppematerjalid ette 
tudengite iseseisvaks tööks. 
Õppematerjalid on kättesaa
davad ülikoolide meediaser- 
veritest või raamatukogudes 
videokassettide, CDde või 
DVDde kujul. Õpiprotsessi 
edukuse tagamiseks peetakse 
eriti oluliseks õppejõu puu
dumist kompenseerivate või
maluste loomist -  suhtlemist 
elektronposti teel, osalemist 
seminarides jne.

Õppejõud ja kaameramees

Nii nagu õppetöös kasutatak
se trükitud materjale alates 
kõvakaanelisest raamatust 
kuni paljundatud A4 lehtede
ni, võib ka videos kasutada nii 
professionaalide valmistatud 
täisprogramme kui ka õppe
jõu enda kodukaameraga 
ülesvõetud lihtsaid klippe. 
Videoloengute läbiviimiseks 
peetakse vajalikuks lektori
te nn “visuaalset” koolitust 
(www.learntel.com.au ja 
www.savie.com). Video kasu

tamine ei ole odav, selleks on 
vajalik nii korralik tehnika kui 
ka tehniliste töötajate osalus ja 
koolitus. Hollandi näitel võib 
väita, et paremaid tulemusi 
on saavutatud ülikoolides, 
kus videoga seotud tegevus 
on koondatud ühte struktuuri
üksusesse. See kindlustab pro
fessionaalsema kvaliteedi ja ei 
teki probleeme eri standardite 
ühildumisega.

Tehniline teenindus on üli- 
kooliti erinev -  alates soleeri
vast õppejõust, kes peab loen
gut ja lülitab ise ümber kolme 
videokaamerat, mis vaatavad 
lektorit, valget tahvlit, doku- 
mendikaamerat või arvuti- 
projektori pilti ning lõpetades 
sellega, et loengu salvesta
misega tegeleb kolmeliikme
line meeskond. Salvestama 
peab parimas olemasolevas

standardis. Kui praegused 
arvutivõrgud võimaldavad 
vaadata videosalvestusi, mis 
veel ei ole kvaliteedilt tavalise 
televisiooni tasemel, siis kva
liteetse arhiivi olemasolu või
maldab hiljem arvutivõrkude 
täiustudes panna serverisse 
vaatamiseks faili, mis isegi 
ületab tänase televisiooni 
standardeid.

Otseülekanne ja salvestus

TÜ multimeediakeskuse video
teenused võime jagada kahte 
rühma -  videoülekanded ar
vutivõrku ja videoõppemater- 
jalide valmistamine. Avalikuks 
vaatamiseks väljapandud vi- 
deoloenguid reaalajas või nen
de salvestusi, samuti videoüle- 
kandeid ülikooli olulisematest 
sündmustest on võimalik jälgi
da aadressilt video.ut.ee.

Videoülekannetega alus
tasime möödunud aastal, 
suunates arvutivõrku õigus
teaduskonna loenguid, et neid 
saaksid vaadata kolledžite 
üliõpilased. Peale õppetöö 
suunasime arvutivõrku ka 
ülikoolis toimunud teisi üri
tusi. Videovoo levitamiseks 
on sõlmitud leping Elioniga, 
kelle serverid ja jaotusvõrk 
garanteerivad ülikoolist välju
nud video levitamise piirama
tule arvule vaatajatele Eestis 
ja väljaspool.

Sel semestril alustasime 
uut videoõppematerjali- 
de valmistamise projekti. 
Psühholoogiaosakonna loen
gud salvestatakse Vanemuise 
ringauditooriumis peetavate 
loengute ajal ja hiljem koos
tatakse neist Õppevideod, mis 
sisaldavad videopilti õppejõu

dudest ja loengutes näidatud 
arvu tipresen tats ioon idest. 
Loodud videod saab tudengi
tele hilisemaks vaatamiseks 
välja panna serverisse või 
salvestada andmekandjatele. 
Andmekandjatele salvestatud 
video kvaliteet on oluliselt 
parem läbi arvutivõrgu vaata
miseks mõeldud versioonist.

Kaht varianti saab ka kom
bineerida, st üritusest toimub 
reaalajas ülekanne arvuti
võrku ja üritusest valmista
takse hiljem võrguversioon 
ning kvaliteetsem salvestus 
mõnel andmekandjal.

Vaja oleks meediaserverit

Sügissemestri esimesed suu
remad üritused, millest on 
planeeritud saata ülikoolist 
välja videovoog, on avatud 
ülikooli avaaktus ja ülikooli 
arengukonverents. Suuremate 
aulaürituste puhul tehakse 
koostüüd IT ja kommunikat
sioonitehnika osakondadega. 
Rahaliselt toetas videoprojekti 
sel aastal ka EITSA Tiigri
hüppe programm.

Praegu on videoserver 
installeeritud multimeedia- 
keskusesse tavalisse PC ar
vutisse, salvestatud failide 
arvu suurenemisel on väga 
vajalik muretseda ülikoolile 
nn meediaserver. Viimases 
võiksid asuda kõik video
salvestused, kust neid saab 
linkida õppematerjalidena 
õppeinfosüsteemi ja teistesse 
arvutivõrgupõhistesse kooli- 
tusmoodulitesse. Videofailid 
võib varustada ka paroolide
ga, nii et neid saavad vaadata 
ainult konkreetsele ainele re
gistreerunud üliõpilased.

Multimeediakeskuse kodu
lehele on allalaadimiseks 
välja pandud ka PowerPointi 
presentatsioonide toorikud
-  ülikooli sümboolikaga va
rustatud näidised, mida TÜ 
töötajad võiksid arvutipre- 
sentatsioonide koostamisel 
kasutada.

TÜ T E H N O L O O G I A -  
I N S T I T U U T  TEA TA B

23. septembril kell 14-15.30 toimub Lossi
3-307 ELi 6. raamprogrammi infoühiskon- 
natehnoloogiate, nanotehnoloogiate ning 
materjaliteaduste projektide infopäev.

Antakse ülevaade Eesti osalusest ja 
tulemustest 5. ja 6. RP infoühiskonnateh- 
noloogiate projektides ning 6. RP nanoteh
noloogiate ja materjaliteaduste projektide I 
voorus. Esinevad Hillar Toomiste ja Tarmo 
Pihl (SA Archimedes). Oodatud kõik, kes 
on huvitatud järgnevates konkursivoorudes 
osalemisest. Registreeruda 22. septemb
riks aadressil www.tuit.ut.ee.

Info: Liina Kuum, liina.kuum@ut.ee, tel
374 803.

Septembris-novembris arendab TÜ Teh- 
noloogiainstituut Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutuse (EAS) toetusel Tartu ülikoo
lidele 10 uut projektitaotlust ideest kuni 
taotluse korrektse vormistamiseni (finant
seerimisallikad EAS, NATO, EL 6. RP jt).

Protsessi käivitamiseks on vaja rakendus
uuringute ideid. Ootame ettepanekuid ka 
vilistlastelt, stažeerijatelt, järeldoktoritelt 
ja kraadiõppuritelt väljastpoolt Eestit.

Info: Andres Marandi, marandi@ut.ee,
374 807.

TÜ R A A M A T U P O E  R A A M A T U O K S J O N

TÜ Raamatupood korraldab 15. novembril kl 11.15 peahoones VII raamatuoksjoni.
Teemad: “Eesti sõja-ajalooline ja sõjanduslik raamat», “Eesti kiriku-, kooli- ja kodulooline 

raamat”, “Eesti vanem ja/või haruldane raamat”.
Trükiseid võetakse ainult valikuliselt, silmas pidades nende väärtust, seisundit ja nõu- 

tavust. Peale raamatute on oodatud ka periodica, trükigraafika, väiketrükised jms, samuti 
dokumendid ja käsikirjad.

Info: tel 441 102, faks 07 441 465, e-post: bookshop@ut.ee.

U U R I M I S K O N K U R S S

Tallinna Linnavalitsus kuulutab TÜ üli
õpilastele välja uurimiskonkursi “Tallinnas 
tegutsenud kuulsad isikud läbi sajandite” .

Osa võivad võtta kõikide erialade üliõpi
lased (ka 4-liikmelistes uurimisgruppides).

Konkursi eesmärk on saada Tallinna lin
na jaoks usaldusväärset materjali turistide
le mõeldud trükise väljaandmiseks. Trükis 
on mõeldud eelkõige iseseisvale turistile, 
kes soovib käia kuulsate inimeste radadel. 
See on nö taskugiid, kus kaardil on mars
ruut, numbritega objektid ja kirjeldused.

Isikute valikul lähtuda ka nende rahvus
vahelisest tuntusest. Märkida isiku seotus 
Tallinnaga, olulised faktid ja legendid.

Töö pikkus on maksimaalselt 20 lk, 
täienduseks võivad olla lisad. Uurimis
tööna valminud materjalide kasutusõigus 
jääb Tallinna linnale.

Esitamise tähtaeg on 14. november. 
Antakse välja 3 preemiat: I koht -  8000, II 
koht -  5000, III koht -  3000 kr. Võitjate au
tasustamine TÜ päeval 25. novembril.

Kirjalikud tööd saata TÜ esindusse (Triin 
Pajuri, Kaarli pst 3-102, Tallinn, 10119) või 
Tallinna Linnavalitsusse (Ingrid Reinsalu, 
Vabaduse väljak 7, Tallinn, 15199).

Info: Ingrid Reinsalu, tel 6 404 226, e- 
post: ingrid.reinsalu@tallinnlv.ee.

Esiplaanil õppekorralduse spetsialist Heli Kuuste ja  deka
naadi juhataja Inta Oöpik. v a r j e  s o o t a k

Usuteaduskond sai 
remonditud ruumid
V a rje  S o o ta k

Dekaan Riho Altnurme 
sõnul on teaduskonnal 
pärast taasavamist esimest 
korda värskelt remonditud 
ruumid.

«Teaduskonnal oli taasava
mise ajal 1991. aastal vaid üks 
tööruum. Iuridicumi valmimi
se järel kolisime õigusteadus
konna endistesse ruumidesse 
peahoone paremas tiivas,» 
rääkis dekaan. Ajapikku on 
ruume juurde saadud ning 
loodetavasti lähitulevikus 
lisandumas veel kaks semina
riruumi teisel korrusel.

“Esimest korda on meil ka 
kõik õppejõudude tööruumid 
remonditud ning mööbliga 
varustatud. Trepikoda ja kaks 
auditooriumi tehti korda juba 
varem, aga nüüd on meil 
lõppenud suurem remont.”

Kuigi igal Õppetoolil veel 
omaette ruumi ei ole, on 
olukord siiski märgatavalt 
paranenud. Dekaani sõnul 
oli peahoone arhitekt Johann 
Krause projekteerinud küll 
avarad ruumid, kuid usutea
duskonna jaoks ehitati nüüd 
vaheseinu juurde. “Ühest 
suuremast ruumist tegime ka 
seminariruumi, kus on võima
lik moodullauda kohandada 
just sellisena, nagu parajasti 
vaja,” selgitas dekaan.

Dekanaat kolis kolmandal 
korrusel peahoone keskosa 
poole. Nüüd on rohkem ruu
mi nii dekanaadi töötajail 
üliõpilaste vastuvõtuks kui 
ka dekaani kabinetis nõupi
damiseks.

Ülikooli väikseimas tea
duskonnas on 8 õppetooli, 16 
õppejõudu ja teadustöötajat 
ning ligi 250 üliõpilast.

http://www.edusite.nl/
http://www.bufvc.ac.uk
http://www.learntel.com.au
http://www.savie.com
http://www.tuit.ut.ee
mailto:liina.kuum@ut.ee
mailto:marandi@ut.ee
mailto:bookshop@ut.ee
mailto:ingrid.reinsalu@tallinnlv.ee
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Tartu Üliõpilasmajas 
on ruumi paljudele

Kui reisile söögikraam kodust kaasa võtta, hoiab kokku tublisti raha ja  aega, ka pole mu
ret, et võõramaised toidud tervise peale hakkavad. h eld u r  pedajas

Nipernaadi kombel 
patareisid laadimas

Naiskodukaitse pakub 
igale neiule midagi
N e le  S a rra p ik
4. aasta geograafiatudeng

NKK Tartu ringkonna lah
tiste uste päevad on 23. 
septembril kell 19 Riia 12 
(sissepääs Võru tänava 
poolsest uksest).

Naiskodukaitse (NKK) on 
3927. aastal loodud teotahte
lisi ja patriootilisi eesti nais- 
kodanikke ühendav organi
satsioon, mille peamine üles
anne on toetada Kaitseliitu, 
Olles vahepeal keelustatud, 
taasasutati organisatsioon 
1991. aastal.

Läbi aegade on NKK liik
meks olnud palju üliõpilasi. 
Esimese vabariigi ajal kuulu
sid kõik naiskorporatsioonid 
NKK-sse in corpore. Praegu 
on NKK Tartu ringkonnas 
olemas üliõpilastest koosnev

M a rle e n  P arm an
Tartu Üliõpilasmaja sekretär- 
juhiabi

Suvel värskema ilme saanud 
üliõpilasmaja ootab oma 
ruumidesse uusi huviringe.

Maja pakub mitmesuguste 
ürituste korraldamiseks saa
li, baariruumi, peeglisaali ja 
kaasaegselt sisustatud kon
verentsisaali. Saab rentida 
ka helitehnikat ja kasutada 
ansamblite prooviruumi, 

“Maja pakub palju võimalu-

Lauri Leht
Vilistlasrühma liige

TÜ rahvakunstiansambli vi- 
listlasrühm esines augustis 
edukalt Belgias rahvusvahe
lisel rahvatantsufestivalil.

Eesti rahvatants oli Jõgeva- 
suuruses Moerbeke linnakeses 
toimunud XX festivalil esinda
tud esimest korda. Et igal aas
tal kutsutakse külla vaid üks 
rühm Euroopast ning teised 
mujalt, siis oli juba esinemis- 
kutse suur tunnustus.

Kõik kontserdid olid välja 
müüdud, eesti tantse vaatas 
kokku umbes 3000 inimest.

Enam kui 30-kraadise pa
lavusega tuli esineda neljal 
suures vabaõhutelgis toimu
nud kontserdil ning mitmel 
väiksemal üritusel.

Festivali korraldajate sõnul 
valmistasid eesti rahvatant
sud neile meeldiva üllatuse,

akadeemiline jaoskond, mille 
liikmeskond ulatub 60 ini
meseni.

See aga ei tähenda, et 
NKK-sse oleks oodatud ainult 
üliõpilased. Organisatsiooni 
võivad kuuluda kõik eesti 
naiskodanikud, kel vanust 
üle 16.

NKK-s omandatakse tead
misi esmaabi, toitlustamise, 
side, relvade jms kohta. See 
on neile, kes tahavad end 
proovile panna ja meestega 
võrdselt mööda soid ja raba
sid roomata, neile, kel soov 
õppida looduses toime tulema 
ja kriisiolukorras mitte pead 
kaotama, neile, kes tahavad 
tegutseda noortejuhina, ja ka 
neile, kes küll relvi ei armas
ta, ent on meelsasti valmis 
vahetevahel heas seltskonnas 
supikulpi keerutama.

si, siin võiks igal õhtul midagi 
toimuda,” ütles direktor Kulno 
Kungla.

Praegu tegutseb majas 
kokku 15 koori, ansamblit, 
orkestrit, kursust ja klubi. Üli
õpilasmaja ruume kasutavad 
ka Tartu Üliõpilasteater ja üli
õpilaste kultuuriklubi. Kungla 
sõnul on üliõpilasmajas linna 
parim tantsupõrand. “Eelmi
sel suvel sai saal uue tamme
parketi, tänavu värvisime ja 
remontisime ka saali seinad,” 
rääkis Kungla.

kuna need erinevad nii tava
pärastest Kesk-Euroopa rah
vaste kui ka slaavi tantsudest.

Vilistlasrühma juhtide 
Marge Värvi ja Aveli Asberi 
valikul olid kavas kiiremad 
eesti ja setu rahvatantsud, 
rahulikke folkloorseid tantse 
Õpetati huvilistele ja teistele 
külalisrühmadele. Muusikute 
ridu Kaido Reivelti juhtimisel 
täiendasid mitmel võistu- 
mängimisel auhindu võitnud 
pillimehed Põlva rahvamuusi
kaansamblist Teeme Ära!,

Peale eestlaste esinesid 
hispaania-taustaga tantsude 
ja suurejooneliste asteegi ri- 
tuaaltantsudega mehhiklased, 
põnevate kariibi tantsudega 
Martinique’i saare mustana
halised, suulu sõjatantsude 
ja haaravate lauludega lõu- 
na-aafriklased ning rikkalike 
kostüümidega mütoloogiliste 
tantsudega kalmõkid jt.

H e ld u r P e d a ja s
Nipernaadi matkaklubi liige

Sügisel hinge hiiliva ma
senduse vastu aitab kõige 
paremini reisimine.

Sügis soojal maal on sama 
mis kesksuvi Eestimaal. Nii 
saab suve mõne nädala võrra 
pikemaks venitada. Harili
kult annab üks õnnestunud 
reis tiivad ja seda kiirendust 
jätkub veel pikaks ajaks 
pärast reisigi, nii et tegemata 
ei jää reisimise tõttu midagi.

Mägedes ringi kondavad 
Saksa pensionärid tekitavad 
minus võõristust, rääkimata 
Jaapani vanainimestest, kes 
mööda maailma kohutava 
kiirusega ringi sebivad ning 
kõike filmida püüavad. Koha
peal neil aega süüvida pole, 
eks kodus ole aega vaadata ja 
aru saada, kus oldi.

Mul pole midagi erksate ja 
reisihimuliste vanainimeste 
vastu, aga tahan maailmaga 
tutvuda ka nüüd, kus meeled 
veel avali, mitte siis, kui parim 
osa minust on tööandja juures 
palgaraha vastu vahetatud.

Raha on ikka vaja

Kui pole just ülirikka suguvõsa 
toetust, tuleb reisi jaoks mi
dagi ikka kõrvale panna. Aga 
reisimine ei pruugi olla sugugi 
nii kulukas kui arvatakse.

Sageli soodsad, kuid samas 
mõttetud on reisbüroode pa
kutavad linnareisid. Täistuu
bitud bussis räägib reisijuht 
tüdinud häälel mingeid fakte, 
mis sind külmaks jätavad ja 
kohe ununevad.

Reisiseltskond koosneb 
võhivõõrastest inimestest, 
kellega võib vedada, kuid ei 
pruugi. Aitab ju ühest tropist 
bussis, et kogu seltskonna! 
olemist rikkuda.

Ka jääb tegelik elu enamasti 
väga kaugele turistidele mõel
dud vaatamisväärsustest.

Kindlasti on kõige odavam 
pöidlaküüt, ent mitte igaühe
le pole antud võimet sellisel

viisil reisimist nautida.
Pahupoolel on asja riskant

sus ning ajakulu. Samas on 
saadud kogemus nii vahetu kui 
vähegi olla saab. See on täna
päeval kõige nipernaadilikum 
reisimisviis.

Varustusse peaks kuuluma 
korralik seljakott, magamis
kott ja soovitavalt ka väike 
telk või siis nn bivikott, selli
ne spetsiaalne veekindel kate 
magamiskotile, millega saab 
suvalise põõsa all ööbida.

Liikuda tuleks vähemalt 
kahekesi. Sihtkoha võib ka 
suurema grupiga kokku leppi
da ja siis paarikaupa liikuda. 
Aeg-ajalt on kasulik paarilist 
vahetada, sest tundidepikku
ne ootamine tee ääres paneb 
ka parimate sõprade kannatu
se proovile.

Reisil võib ka teenida

Vihjeks -  viinamarjade kor- 
jeajal (kuskil septembris) on 
veinimaades iga töökäsi tere
tulnud. Saad kõik reisikulud 
tasa ning jääb veel ülegi, 
rääkimata tasuta veinist.

Nipernaadluse organiseeri
tud vormiks on ka kaugmat- 
kad. Ärkamisajal varjusurma 
vajunud matkamine on taas 
hoogu kogumas.

Reise korraldavad arvukad 
üksiküritajad, klubid ning 
firmad. Buss on matkajatele 
liikuvaks baaslaagriks, kuhu 
matkarajoonis mittevajalik 
kolu jätta. Olgu matkamine 
rattaga või jalgsi, kogemus on 
vahetu. Samas ei kulu aega 
tee ääres passimisele ja pole 
ka muid riske.

Gruppe juhtima palgatakse 
asjatundjad ja kui ikka miskit 
juhtub, on omad inimesed 
ja buss käepärast. Tavaliselt 
võetakse kavva ka mõne lin
na külastamine, Linnapäeva 
ajaks saab matkariided bussis 
linnariiete vastu vahetada 
ning end valge inimesena 
tunda.

Toit võetakse kaasa kodust, 
nii et sellega lisakulusid ei

kaasne. Kuna ööbitakse kas 
vabas looduses või kämpingu
tes (eeliseks soe vesi ja muu 
infrastruktuuri olemasolu, 
hinnad 1-6 eurot inimese koh
ta), tuleb reis kokkuvõtteks 
päris soodus ja kogemus on 
väga vahetu.

Üks reisimise liike on ka 
teemareisid, kus keskendu
takse vaid reisiseltskonnale 
huvipakkuvatele paikadele.

Näiteks võib tuua Tartu 
Veiniklubi korraldatavad 
veinireisid. Igavat bussissõitu 
saab sisustada veiniloengute 
ja praktikaga. Kõikvõimali
kud mälestusmärgid jäetakse 
vahele ning keskendutakse 
veinikeldrite ja aedade külas
tamisele. Teemareisi seltskon
nas on tavaliselt selle vald
konna entusiastid, seega on 
ka omavaheline klapp parem.

Suusareisi puhul pole suurt 
vahet, millise maa mägedes sa 
oled -  selle maa kultuuriga ei 
pruugi üldse kokku puutuda. 
Suheldakse põhiliselt oma 
seltskonnaga, kui mõned 
juhututvused mägedes või 
afterskyl välja arvata. Võimsa 
afterskyga paistavad eelkõige 
silma Austria suusakeskused, 
kuid sealgi on vähe Austriat, 
kogu seltskond on internatsio
naalne.

Reisiparved kogunevad

Oma autoga reisides tuleb ar
vestada palju suurema ajaku
luga. Keegi peab olema roolis, 
kõikvõimalikud formaalsused 
piiril, roheline kaart, marsruu
di koostamine jne.

Rahaliselt ei pruugi autoga 
reisimine bussireisist kallim 
tulla, iseasi, kas sekeldami
se kõrval jääb aega asja ka 
nautida.

Sügis ongi käes ja ränd
linnud hakkavad juba parve
desse kogunema. Ehk on aeg 
ka endale mõni parv otsida. 
Reisiklubisid ja lihtsalt rännu- 
himulisi seltskondi on omaja
gu, paljudest on ka netis märk 
maas.

U U D I S E D  

Tudengite jalgpall
On alanud registreerimine
25. septembrist 2. oktoobrini 
toimuvatele Tartu kõrgkoolide 
tudengite jalgpalli meistri
võistlustele.

Projektijuhi Aigar Aabi 
sõnul võivad võistkonnad 
(5 noormeest ja 2 neidu) 
koosneda vaid ühe kõrgkooli 
tudengitest.

“Paljud võistkonnad on 
endale ka vastava riietuse 
hankinud ning nimi on väljen
danud võistkonna vaimu ja 
võimu,” ütles Aab,

Registreeruda saab TÜ Üli- 
õpilasesinduses 25. septemb
rini kell 16.

Avapidu on 25. septembril 
klubis XS, kus kaptenid loo- 
sivad ennast alagruppidesse, 
peetakse võistlusi ning jaga
takse auhindu.

Esikoha võitjale on reis ning 
kõikidele võitjatele tublisti 
Õlut ALeCoqilt.

Möödunud aastal võitis TÜ 
võistkond Tutt-Müts.

Raamat ja  seminar 
perepoliitikast
Täna kell 10-14 toimub Tallin
na Maailmakaubanduskeskuse 
konverentsisaalis raamatu 
“Millist perepoliitikat me va
jame?” esiüus ja perepoliitika 
seminar.

Raamat kajastab 2000-2003 
läbi viidud Euroopa Komisjoni
5. raamprogrammi IPROSEC- 
projekti tulemusi ja kahe teise 
uurimuse andmeid. Artiklite 
autorid on emeriitprof Ene- 
Margit Tiit, prof Dagmar Kut
sar, sotsioloogia ja sotsiaalpo
liitika osakonna magistrandid 
ning doktorandid Eneken 
Juurmann, Kairi Kasearu, 
Kaja Oras, Katre Pall, Andra 
Reinomägi. Paneeldiskussioo- 
nis osalevad TÜ emeriitprof 
Ene-Margit Tiit, TÜ õppejõud 
Mare Ainsaar, Riigikogu liige 
Katrin Saks jt.

Fotonäitus Poolast
Eile avas Poola Vabarii
gi suursaadik Wojciech 
Wroblewski TÜ Raamatukogus 
fotonäituse “Poola aastasada 
1900-1999”.

Näitus annab ülevaatliku 
pildi eelmisel sajandil Poo
lat ja  poolakaid mõjutanud 
sündmustest ning väljapaist
vatest rahvuskaaslastest.

Näitusel esitatud fotovalik 
on rännak läbi aastate täna
päeva vaatevinklis. Kontsept
siooni ja teksti autor Eryk 
Mistewicz.

Näituse vahendas raamatu
kokku Poola Vabariigi Suur
saatkond Tallinnas.

Ravimtaimede 
näitus HERBA
22, septembril kell 14 avatak
se TÜ Ajaloo Muuseumi valges 
saalis Eesti rahvameditsiini 
ravimtaimenäitus HERBA.

Külastaja saab teada, kuidas 
on kasutatud 26 levinumat 
taime rahvameditsiinis ja kui
das on nende tarvitamist far
makoloogiliselt põhjendatud.

Näitusel on ka kontroll- 
lehed, mis aitavad välja 
selgitada, mida teatakse ra
vimtaimedest. Väljapaneku 
allikmaterjaliks on 1999-2001 
valminud andmebaas HERBA, 
mis sisaldab üle 7 000 eesti 
rahvameditsiini taimset ravi 
puudutava Eesti Rahvaluule 
Arhiivi teate analüüsi.

Näituse koostasid ajaloo 
muuseum, MTÜ Eesti Folk
loori Instituut, farmaatsia ins
tituut, ja kirjandusmuuseum.

« Vanaisa polkat» tantsivad Eesti Biokeskuse teadlased 
Aare Abroi ja  Rita Hõrak. er ako g u

• ■

TU vilistlaste rahva
tantsurühm Belgias
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IN M E M O R I A M

Ilo Käbin
18. veebr 1921 -  3. sept 2003
3. septembril sai otsa Eesti 
Vabariigi Punase Risti II klassi 
kavaleri, Eesti ТА К. E. v. Baeri 
auhinna kandja, maineka 
Välis-Eesti arstiteadlase, me- 
ditsiiniajaloo uurija, meditsii
nidoktor Ilo Käbini aeg.

Ilo Käbin õppis 1940-1943 
TÜ arstiteaduskonnas, 1950 
lõpetas Uppsala Ülikooli ars
titeaduskonna. Rootsis töötas 
Landskronas kirurgina ja 
maakonnahaiglas peaarstina.

Meditsiinidoktor Ilo Käbi- 
nit jäävad meile meenuta
ma tema paljud kirurgia ja

arstiteaduse ajaloo artiklid, 
mahukas doktoriväitekiri TÜ 
arstiteaduskonna ja õppe
jõudude tegevusest, mille ta 
pühendas Tartu Ülikoolile. 
Tema sulest ilmus ka Tartu 
Ülikoolis õppinud arstidest 
maadeuurijate avastusreise 
käsitlev raamat “Maal ja me
rel”. Ta oli üks eestluse aadete 
kandjaid Välis-Eestis. Tartu 
Ülikooli teadusajalooga tege
lejad on kaotanud sõbraliku 
ja abivalmis kolleegi.

Tartu Ülikooli 
teadusajaioolased

IN  M E M O R I A M

Boris Meissner
10. aug 1915 -  10. sept 2003
10. septembril lahkus jäädavalt 
TÜ audoktor Boris Meissner. 
Ta sündis Pihkvas, õppis 1932- 
1936 õigusteadust TÜs ning 
pärast sõda Hamburgi Ülikoo
lis. 1955 kaitses doktoriväite
kirja “Nõukogude intervent- 
sioon Baltikumis ja Balti küsi
muse rahvusvahelisõiguslik 
problemaatika” . 1956-1958 
töötas ta Saksamaa Moskva 
saatkonnas nõunikuna ning 
osales N. Liidu ja Saksamaa 
läbirääkimistel.

1959-1964 ja 1964-1985 oli 
Meissner Kieli ja Kölni ülikoo
li professor ning sealsete Ida- 
õiguse instituutide direktor.

Oma uurimustes on ta tões
tanud ja levitanud seisukohta, 
et Balti riikide ühendamine N.

Liiduga oli vägivallaakt. Pro
fessor vaidles innukalt vastu 
neile, kes pidasid Balti riiki
de vabanemist ebareaalseks. 
Teadlase ja diplomaadina oli 
tal on suur mõju asjaolule, et 
Saksamaa ei tunnistanud Bal
ti riikide annektsiooni. Tänu 
prof Meissnerile omandasid 
idauuringud teadusliku di
mensiooni ning tõusid õigus
teaduse tipptasemele.

Meissner seisis hea eri
alaste sidemete loomise ja 
edendamise eest Ida-Euroopa 
ülikoolide, sh Tartu Ülikoo
liga. Ta on Maarjamaa Risti 
kavaler (1995) ning TÜ au
doktor (1996).

Tartu Ülikool 
Õigusteaduskond

Õ N N I T L E M E

Priit Peets 60
17. septembril tähistas 60. 
sünnipäeva majandusarves
tuse õppetooli assistent Priit 
Peets. Lõpetas TÜ majandus
teaduskonna 1968 kauban- 
dusökonoomika erialal, sellest 
aastast on sidunud oma elu 
ülikooli ja õppejõutööga raa
matupidamise kateedris ning 
majandusarvestuse õppetoolis, 
1980. aastast vanemõpetaja
na. Majandusarvestuse õppe
tooli moodustamisega jätkas 
ta 1992-1999 tööd lektorina.

Juubilari uurimissuunad on 
seotud ettevõttesisese arves
tuse valdkonnaga -  kuluar- 
vestuse, juhtimisarvestusega, 
ettevõttesisese aruandluse, 
järelevalvega. Tänu laiale 
teoreetilisele teadmisele ja 
rohkele praktilisele kogemu
sele on Priit Peets oodatud 
lektor nii tudengite kui ka

praktikute hulgas. Meie jaoks 
on juubilar rohkete edasivii
vate ideede generaator, jaa
tava ellusuhtumisega ja alati 
rõõmsameelne kolleeg.

Soovime tugevat tervist, 
jätkuvat elurõõmu ja edu!

Kolleegid

55

Arvo Järvet,
lektor -  23. september 
Hille-Liis Mägi,
tuletõrjevalvur -  25. septem
ber

50
Aime Põdersoo,
klienditeenindaja -  21. sep
tember

Andres Kanter,
muuseumiteenindaja -  25. 
september

45
Urve Paaver,
assistent -  21. september

35
Jaroslav Maširin,
programmeerija -  20. sep
tember
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teaduskondades ja raamatukogus 19.-24. septembrini

ÕIGUSTEADUSKONNAS

23. septembril
Prof Detlev W. Belling “Põhi
õiguste tähendus eraõigu
sele” (sks k) Iuridicumi aud
201 kl 10.15.
24. septembril
Prof Detlev W. Belling “Uus 
käsitlus kohustuste rikkumi
sest Saksa tsiviilseadustikus” 
(sks keeles) Iuridicumi aud
201 kl 10.15.

ARSTITEADUSKONNAS

22. septembril
Prof Günter Breithardt “Ko
dade virvendusarütmia: 
ravivõimalused” (ingl k) L. 
Puusepa 8, A. Linkbergi nim 
aud kl 9.
23. septembril
Prof Dietrich v. Engelhardti, 
TÜ eetikakeskuse, arsti
teaduskonna ja Eesti Arsti- 
teadusüliõpilaste Seltsi 
ühisseminar “Suhted arsti, 
patsiendi ja ühiskonna vahel: 
juhtumite analüüs” (ingl k) 
TÜ eetikakeskuses (Ülikooli
7, 2. korrus) kl 14.15.
24. septembril
Prof Johannes Piiper “Selg
roogsete gaasivahetuselun- 
did: lõpused, kopsud, uju- 
põied” (ingl k) Biomeediku- 
mis aud 1006 kl 10.

FILOSOOFIA
TEADUSKONNAS

23. septembril
Prof Sabine Wienker-Piepho 
“Humboldti müüt: vanad ha
ridusideaalid uues Euroopas” 
(sks k) Lossi 3 aud 215 kl 10.
24. septembril
Prof Sabine Wienker-Piepho 
“Etnoloogia tänapäeva Sak
samaal” (sks k) Ülikooli 17 
aud 401 kl 16.

BIOLOOGI A-GEOGRAAFIA- 
TEADUSKONNAS

23. septembril
Prof Ingelore Hinz-Schall- 
reuter “Elu algus” (ingl k) 
Vanemuise 46, H. Bekkeri 
nim aud kell 10.

FUUSIKA-KEEMIATEADUS-
KONNAS

23. septembril
Prof Peter R. Schreiner 
“Fulveenid enediüünidest: 
oligoüünide ja enüünide 
regioselektiivne doomino- ja 
tandemtsüklistamine” (ingl 
k) kh aud 430 kl 12.
24. septembril
Prof Ruprecht Jaenicke “Bio
loogiline atmosfääriaerosool
-  selle roll atmosfääris” (ingl 
k) Tähe 4 aud 207 kl 16.
Prof Peter R. Schreiner 
“Alkaanide C-H sidemete 
selektiivne funktsionaliseeri- 
mine elektroniülekande ja 
orgaanilise katalüüsi abil: 
tee funktsionaliseeritud 
nanoteemantiteni” (ingl k) 
kh aud 430 kl 16.

HARIDUSTEADUSKONNAS

23. septembril
Prof Tilman Allert “Suhtle
mine klassis. Pilguheit tun
nis toimuvale” (ingl k) Lossi 
3 aud 427 kl 10.15; 
“Perekonnasotsioloogia. Sot- 
sialiseerumisprotsessi struk
tuurielemendid” (ingl k) 
Lossi 3 aud 405 kl 12.15.
24. septembril
Prof Tilman Allert “Sotsiaal
se elu elementaarvormid: 
Durkheim, Levi-Strauss ja 
kaasaegse sotsioloogia üles
anded” (ingl k) Lossi 3 aud 
405 kl 10.15.
“Õpetaja kui professionaal: 
profesionaalne identiteet, 
professionaalsed tavad ja 
pedagoogiline stiil” (ingl k) 
Lossi 3 aud 405 kl 12.15.

KEHAKULTUURI
TEADUSKONNAS

23. septembril
Prof Herbert Haag “Teadus
töö metodoloogia” (ingl k) 
Jakobi 5 aud 302 kl 10.15.
24. septembril
Prof Herbert Haag “Spordi- 
teaduse olemus” (ingl k) Ja
kobi 5 aud 302 kl 10.15 .
Prof Ulrich Hartmann “Koha
nemine treeningukoormuste-

ga: traditsiooniline versus 
bioloogiline käsitlus”
(ingl k) Jakobi 5 aud 302 kl 
12.15;
“Energeetiliste protsesside 
modelleerimine sportliku 
saavutusvõime diagnostika 
kvaliteedi tõstmiseks” (ingl 
k) Jakobi 5 aud 302 kl 16.15.

MAJANDUS
TEADUSKONNAS

23. septembril
Prof W olf Schäfer “Väljaastu
mine lubatud? Euroopa Põhi
seadusliku Konvendi ettepa
nekust Euroopa Liidust välja
astumise kohta” (sks keeles, 
tõlkega) Oeconomicumis aud 
A306 kl 10.
Prof Volker Arnold “Konku- 
rentne või kooperatiivne 
föderalism -  mis on parem 
tee turumajanduslikus süstee
mis? Tulude ümberjaotamise 
teooriast” (sks k, tõlkega) 
Oeconomicumis aud A306 
kl 12.
24. septembril
Prof W olf Schäfer “Välja
astumine lubatud? Euroopa 
Põhiseadusliku Konvendi 
ettepanekust Euroopa Liidust 
väljaastumise kohta” (ingl 
k) Oeconomicumi aud A306 
kl 10.
Prof Volker Arnold “Konku- 
rentne või kooperatiivne 
föderalism -  mis on parem 
tee turumajanduslikus süs
teemis? Tulude ümberjaota
mise teooriast” (ingl k) Oeco
nomicumi aud A306 kell 12.
23. ja  24. septembril 
Prof Manfred О. E. Hennies 
“Raha ja rahapoliitika Euroo
pa keskpankade süsteemis” 
(sks k) Pärnu kolledži aud
208 kl 9-13.

M ATEMAATIК A-IN FOR
MAATI К ATEADUSKON N AS

23. septembril
Prof Werner Helmut Schmidt 
“Integraalvõrranditega kir
jeldatavate protsesside op
timaalne juhtimine -  tarvi
likud tingimused ja lahendi 
(mitte) eksisteerimine” (ingl

k) J. Liivi 2 aud 207 kl 10. 
Prof Walter Dosch “Tarkvara 
on veider toode” (ingl k) J. 
Liivi 2 aud 405 kl 10.15.
24. septembril 
Prof Walter Dosch “Interak
tiivsete komponentide funkt
sionaalne spetsifitseerimine” 
(ingl k) J. Liivi 2 aud 404 kl
10.15.

SOTSIAALTEADUSKONNAS

19. septembril
Prof Winfried Nöth “Pildi- 
uuringute semiootilised alu
sed” (ingl k) Tiigi 78 aud 118 
kl 14.15.
22. septembril
Prof Winfried Nöth “Semio- 
genees loodusest kultuuri” 
(ingl k) Tiigi 78 aud 118 kl
16.15.
23. septembril
Prof Ferdinand Müller- 
Rommel “Saksamaa ja 
Euroopa Liidu laienemine: 
poliitilised ja majanduslikud 
võimalused ja riskid” (sks k) 
Tiigi 78 aud 125 kl 12.15.
24. septembril
Prof Ferdinand Müller- 
Rommel “Valitsuskabinetid 
ja kabinetivalitsus kommu
nismijärgses Ida-Euroopas” 
(ingl k) Lossi 3 aud 307 kl
16.15.

RAAMATUKOGUS

23. septembril
Klaus Kempf “Hübriidraa- 
matukogu väljakutse. Baieri 
raamatukoguvõrgu näitel” 
(ingl k) aud 202 kell 10. 
“Digitaalajastu, kuid raa
matukogudes kummitab 
ruumipuudus. Uued raama
tukoguhooned ja kogude 
hoiustamise lahendused 
Saksamaal/Baieris” (ingl k) 
aud 202 kell 12.
24. septembril
Dr Markus Brantl “Retro- 
digiteerimine Saksamaa 
raamatukogudes -  minevik, 
olevik ja tulevik” (ingl k) aud
202 kl 10.
“Digiteerimisest Baieri Riigi
raamatukogus” (ingl k) aud
202 kl 12.

ACTA DIURNA
19. sept kl 17 algab raamatuko
gu konverentsisaalis II rahvus
vaheline baltisaksa kirjakultuuri 
sümpoosion “Siin on kusagil 
mujal. Keyserlingide balti maa- 
ilmaelamus”. Kl 19.30 avatakse 
näitus, mis on koostatud Her
mann Keyseriingi Arhiivi (Darms
tadt) ja TÜ Raamatukogu mater
jalidest. Info: Liina Lukas, tel 053 
420 174, www.utkk.ee.

KURSUSED
22. ja 23. sept kl 14-16 ja kl 8-10 
algab keelekeskuses (Näituse 2- 
124) rootsi keele edasijõudnute 
kursus (60 tundi/ЗАР), õpetaja 
Kristina Mullamaa. Keskendu
takse suulise ja kirjandusliku 
väljendusoskuse arendamisele, 
tutvustatakse rootsi kultuuri ja 
ühiskonda. Põhilised gramma- 
tikatõed peavad olema oman
datud eelnevate kursuste vältel. 
Osalemine eeldab valmisolekut 
aktiivseks diskussiooniks. Info: 
tel 376 356.

KORPORATSIOON
Korporatsioon Ugala külalisõhtu 
on 23. septembril kl 20 konven
dihoones Kuperjanovi 16.

KONTSERT
23. septembril kl 18 Vanemuise 
Kontserdimajas hooaja avakont
sert -  Wagneri “Tannhäuser". 
Esinevad RO Estonia sümfoo
niaorkester ja ooperikoor, (diri
gent Carlos Spierer, Saksamaa) 
ja Eesti Rahvusmeeskoor. Piletid 
150, 100 ja 75 kr.

Ш KAITSMISED 11 TEATED
29. sept kl 16.15 kaitseb TÜ nõu
kogu saalis keskkonnafüüsika 
erialal Aarne Männik doktori
tööd “ Implementation and 
validation of the nonhydrostatic 
adiabatic core of the numerical 
weather prediction model 
HIRLAM”. Juhendaja: prof Rein 
Rõõm. Oponendid: dr Pedro 
M.A. Miranda (Lissaboni Üli
kool), dr Carl Fortelius (Soome 
Meteoroloogiainstituut). Info: 
Hanno Ohvril, tel 375 553.

1. okt kaitsevad Ülikooli 18-227 
koolikorralduse erialal magistri
töid:
kl 14 Kristel Tamm “ Enesehin
damise rakendamisest Kohtla- 
Järve Gümnaasiumis”. Juhenda
ja: Hasso Kukemelk. Oponent: 
Heiki Krips;
kl 14.40 Matti Kangor “ Kutse
õpetajate pädevused lähtuvalt 
nende pedagoogilistest aru
saamadest ja professionaalsest 
arengust”. Juhendaja: Hasso 
Kukemelk. Oponent: Hiie Asser; 
kl 15.20 Hene Binsol “Kirjuta- 
misraskustega laste õigekirja- 
oskuste arendamise võimalused 
APSTest2 abil”. Juhendaja: Kaja 
Plado. Oponent: Krista Sunts; 
kl 16.30 Aili Kiin “Õppekomplekt 
Noor keelekasutaja II koolis”. 
Juhendaja: Tiia Pedastsaar. 
Oponent: Astrid Aus; 
kl 17.10 Juta Nugin “ Enese
hindamine Tartu Täiskasvanute 
Gümnaasiumis”. Juhendaja: Tiia 
Tammaru (TTÜ). Oponent: Heiki 
Krips.

19. sept kl 14 avatakse raamatu
kogus humanitaarteaduste saali 
fuajees näitus “Õppekirjandust 
Tartu Ülikooli õppejõududelt 
1999-2003”. Info: Maret Vanamb, 
tel 375 775.

19. sept on MTÜ Tartu Üliõpi
lasküla kontor (Vallikraavi 25) 
kolimise tõttu suletud. Alates 22. 
sept asub kontor Narva mnt 25. 
Info: tel 409 959. 

Mälumänguhuviline noor, pane 
kokku 4-liikmeline võistkond ja 
saada oma esindaja 24. sep
tembril kl 17 füüsikahoone aud 
160, kus toimub esindajate koos
olek ja registreerimine. I voor
10-etapilisest sarjast toimub 8, 
oktoobril. Tudengitel on osalem

ine soodushinnaga. Tartu Üliõpi
laste Mälumänguklubi alustab 
1. oktoobril kohvikus Mamman. 
Info: www.kilb.ee

Seltskonnatantsu algkursused 
Hugo Treffneri Gümnaasiumis 
kolmapäeviti kl 19.30. Esimene 
tund oli 17. ja järgmine on 24. 
septembril. Individuaaltundide 
võimalus. Info ja registreeri
mine tel: 052 86 482, 474 248, 
ilmetiik@hot.ee.

Kunstide osakond (Lai 34) vajab 
mees- ja naismodelle. Info: Rein 
Külm, tel 056 60 17 19, 375 879, 
375 669.

19. septembril kl 17 toimub Tartu 
Linnamuuseumis Hillar Palamet
sa raamatu "Lugusid toonasest 
Tartust" esitlus.

H A N S A P A N G A  K A K S  I T - S T I P E  N D IU  M I

Hansapank annab koos Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse
ga välja kaks stipendiumi (a 15 000 kr), mille eesmärk on 
pakkuda stipendiaadile uurimistöö teema, juhendamine ja 
praktikakoht Hansapanga infotehnoloogia divisjonis.

“Hansapanga IT-stipendium on esimene ja praegu tõenäo
liselt ainus terviklik stipendiumivorm IT-tudengitele. See on 
võimalus valida etteantud teemadest endale bakalaureuse- 
või magistritöö”, ütles Hansapanga grupi IT-direktor Olli 
Heinonen.

2003/2004. õ-a toetatakse uurimistöid: “Data mining 
methods -  theory and implementation possibilities in 
commercial banking” ja “Mobiilmaksed, m-banking”.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober.
Tingimused: www.eitsa.ee/stipid/index.asp ja 

www.hansa.ee/tudeng. Info: Katrin Pink, tel 6 285 800, 
faks: +0  628 5801, Katrin.Pink@eitsa.ee.

mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.utkk.ee
http://www.kilb.ee
mailto:ilmetiik@hot.ee
http://www.eitsa.ee/stipid/index.asp
http://www.hansa.ee/tudeng
mailto:Katrin.Pink@eitsa.ee


Seitsmes «Academica» diskuteeris 
Euroopa kõrgharidusruumi teemal

Prof Hans-Robert Metel- 
manni aulaloeng “Euroopa 
ühised väärtused ja  visioo
nid hariduses” tõi aulat äie 
kuulajaid. Diskussioonil 
Euroopa kõrgharidusruumi 
üle väitlesid Saksa poolt 
prof Ferdinand Müller- 
Rommel, prof Hans-Robert 
Metelmann ja Wolker A r
nold, Eesti poolt prof Raul 
Narits, õppeprorektor prof 
Tõnu Lehtsaar ja  ministee
riumi asekantsler Kristjan 
H aller. a n d r e s  t e n n u s  зх

Esindus annab välja 
ajalehte Wagabund
Eile ilmus esimene number 
üliõpilasesinduse uuest aja- 
lehest Wagabund.

Lehe peatoimetaja Kristiina 
Omri kirjutab avanumbris, et

Wagabund on ajaleht tuden
gilt tudengile, kajastades TÜs 
toimuvat üliõpilase vaate
kohast. Wagabundi tiraaž on 
1500, lehte levitatakse tasuta.

Coimbra juhid ülikoolis
Lauri R an d v e e r
TÜ rahvusvahelise koostöö 
juhi assistent

3.-4. oktoobrini tutvuvad 
Tartu Ülikooliga Coimbra 
Grupi juhtkonna liikmed.

Tartusse tulevad korraldava 
komitee esimees, Pavia Üli
kooli prof Antonio Savini ning 
Coimbra Grupi Brüsseli büroo 
direktor Koen Delaere.

Külalised kohtuvad rektor 
prof Jaak Aaviksooga ning 
teevad tutvumisringkäigu, et 
saada ettekujutust uues liik- 
mesülikoolis toimuvast õppe-

ja teadustegevusest.
Tartu Ülikool võeti selle 

pikaajaliste traditsioonidega 
teadusülikoole ühendava 
võrgustiku liikmeks Coimbra 
Grupi sellekevadisel üldkogul 
Granadas.

Euroopa Ülikoolide Assot
siatsiooni (EUA) kõrval on 
Coimbra Grupp teine üle
euroopaline organisatsioon, 
millesse kuulumine võimal
dab Tartu Ülikoolil osa võtta 
kõrgetasemelistest teadus- ja 
hariduspoliitika aruteludest 
ning uute suundade välja
töötamisest.

UT K U S I B

Mis toimub ülikooli arengukavaga?
Vastab strateegilise 
töörühma esimees, 
te a d u s p r o r e k to r  
prof Ain Heinaru.

TÜ strateegiline 
arenguplaan aastani 
2008 võeti vastu 
märtsikuu nõukogu 
istungil.

Arengukava 2004-2008 
koostamisel peab meil olema 
selge siht, kuhu minna.

Suurt rõhku oleme pannud 
arengukava koostamise prot
sessile endale, et diskussioo
nidel eesmärgid läbi mõtiskle
da. Kui need on selged, peab 
vaatama, kas teostuseks on 
ressursse ja võimalusi.

Neli teadusvaldkondlikku 
komisjoni (realia, medicina, 
socialia, humaniora) valmista
sid ette oma valdkonna doku
mendi, mida suvel rektoraat 
analüüsis ja võrdles Euroopa 
Ülikoolide Assotsiatsiooni 
soovitustega. Seejärel valmis

tasime ette 2-lehe- 
küljelise dokumendi 
(generalia), mis on 
kõigile ühiseks tege
vuskavaks. Valdkond
likud komisjonid 
valmistasid ette oma 
1-leheküljelise doku
mendi.

Need ei ole veel sugugi 
lõplikud dokumendid, vaid 
nende üle toimuvad arutelud.

26. septembril ongi TÜ nõu
kogus arengukava esimene 
lugemine.

24. ja 25. oktoobril korral
dame ülikooli arengukava 
konverentsi, kuhu kutsume 
Eesti Vabariigi valitsuse ja 
Riigikogu liikmeid, ülikooli 
kuratooriumi ja nõukogu liik
med, TÜ Sihtasutuse usaldus- 
kogu liikmed jpt.

Kui riik tahab, et Tartu 
Ülikool annab Eestile tipp- 
haritlasi, siis peab ka finant
seerimisel käsitlema TÜd kui

Euroopa tasemel ülikooli, kes 
seda teha suudab.

Samuti peab olema selge, 
milline on ülikooli roll Eestis 
laiemate funktsioonide täit
misel (raamatukogud, muu
seumid jne), sest ka nende 
säilitamiseks ja arendamiseks 
on vaja raha.

Ülikoolil on ka ühiskonna 
teenimise roll, mis toimub 
väga suures osas kolledžite 
kaudu. Milline on nende tu
levik?

Rahvusülikooli funktsioo
ni saame täita vaid siis, kui 
ülikool on rahvusvahelisel 
tasemel ülikool. Oma arengu
kavas olemegi seadnud sihi 
olla aastaks 2008 rahvus
vahelisel tasemel teadusüli
kool ja Eesti rahvuskultuuri, 
keele ning kõrgtehnoloogilise 
innovatsiooni keskus. Sellise 
sõnumi me riigile edastame 
ja nüüd peab ka riik oma sõna 
ütlema.

T A N A  L E H E S  

Lisaleht
«Avatud Ülikool»

Tudengid kogu
sid narvakate  
elulugusid
LK 3

Raamatukogu 
avas graafika  
virtuaalnäituse
LK 2

Esinduse uus 
valimissüsteem
LK 2

U U D I S E D

Täna TÜ nõukogus
Täna hommikupoolikul ala
nud TÜ nõukogus istungi 
päevakorra üks tähtsamaid 
punkte on ülikooli arengukava 
2008 esimene lugemine.

Samuti on kavas 2004. aas
ta finantseerimispõhimõtete 
kinnitamine, nõukogu kodu
korra muutmine, nõukogu 
alaliste komisjonide täienda
mine, nõukogu sügissemestri 
tööplaani ja kinnistute Pirni 
2 võõrandamise tingimuste 
ja korra vastuvõtmine ning 
õppekava muudatuse kinni
tamine (geograafia magistri- 
õppekava täiendamine turis- 
migeograafia erialaga).

Õiguse ajaloo professoriks 
kandideerib eraõiguse insti
tuudi dots dr iur Marju Luts.

Nõukogule on esitatud ka 
ettepanek lõpetada TÜ Kääri
ku spordi- ja puhkekeskuse 
tegevus.

Otsustatakse ka TÜ Eesti 
Mereinstituudile merelaeva 
”Vilma” omandamine.

Rahvusvaheline
geograafia-
konverents
29. septembri] algab Tartus 
Euroopa Liidu 5. raamprojekti 
PRIMROS laiendatud lõpu- 
konverents märgalade teemal.

Bioloogia-geograafiateadus- 
konna prof Ülo Manderi sõnul 
on esinema kutsutud eriala 
tippkujud kogu maailmast, 
nagu näiteks prof Robert H. 
Kadlec Minnesotast USAst, dr 
Paul Cooper Suurbritanniast 
ja dr Jan Vymazal Tšehhi 
Vabariigist.

Info: www.geo.ut.ee.

O A T L IM E -K U S IT L U S

Kas kuulasid mõnd 
«Academica» loengut?

Vastajaid: 214

Uus küsimus: Kuidas meeldib 
TÜ ajalehe uus veebikülg? 

Vastata saab aadressil 
www.ut.ee/ajaleht/.

http://www.geo.ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Ülikooli delegatsioon 
käis EAIE konverentsil

U U D I S E D

Uus dekaan on 
prof Peeter Burk
Alates 22. septembrist kuni 
uue dekaani valimiseni on 
füiisika-keemiateaduskonna 
dekaan prof Peeter Burk.

Rektor Jaak Aaviksoo 
rahuldas füiisika-keemiatea- 
duskonna dekaani prof Jaak 
Järve tagasiastumispalve de
kaani ning orgaanilise ja bio
orgaanilise keemia instituudi 
juhataja ametikohalt seoses 
ebaväärika käitumisega.

Stockholmi lääni- 
vanem ülikoolis
30. septembril külastab Tar
tut ja ülikooli Stockholmi 
läänivanem Mats Hellström.

TÜ rahvusvahelise koos
töö juhi Sirje Üpruse sõnul 
kohtub ta õppeprorektor prof 
Tõnu Lehtsaarega ning külas
tab Biomeedikumi.

Mats Hellström on olnud 
mitme parlamendikoosseisu 
saadik aastail 1969-1996 ning 
täitnud korduvalt ministri- 
kohuseid. 1969-1982 kuulus 
ta mitmel korral ka Rootsi 
ÜRO delegatsiooni koosseisu. 
Stockholmi läänivanem on 
Hellström 2002. aastast.

Töötajate mälestus
päev Raadil
Traditsiooniline ülikooli tööta
jate mälestuspäev Raadil al
gab kolmapäeval, 1. oktoobril 
kl 16.

Pärast mälestustseremoo- 
niat Raadi keskväljakul viivad 
teaduskondade ja teiste struk
tuuriüksuste esindajad lilled 
ja süütavad küünlad oma lah
kunud kolleegide haudadel.

Mälestuspäev sai alguse üli
kooli 350. aastapäeval 1982. 
aastal.

Buss Raadile väljub peahoo
ne eest kell 15.30.

IT loodusteaduste 
õpetamisel koolis
1.-4. oktoobrini toimub TÜ 
Ajaloo Muuseumis rahvusva
heline konverents “e-Leaming 
in Science and Environmental 
Education” .

Konverentsi peateema on 
infotehnoloogia ja Inter
neti ressursside kasutamine 
loodusteaduste õppimisel 
tavakoolis. Ligi 70 osavõtja 
hulgas on tegevõpetajad, 
haridusjuhid, teadlased ning 
virtuaalsete õppematerjalide 
pakkujad 11 Euroopa riigist 
ja USAst. Kavas on suulised 
ettekanded ning arvutiklassi
des toimuvad näidistunnid ja 
demonstratsioonid.

Info: Ülle Kikas, 
kikas@ut.ee, 375 857,053 410 
150, www.ut.ee/eLSEEConf/.

Veefestival jõuab 
Tallinnasse
Homme toimub Tallinnas 
Nõmme ujulas märtsis Tartus 
alanud veefestivali “Vesi prit
sib!” jätk.

Eesti Akadeemilise Spor
diliidu arendusjuhi Tiina 
Beljaeva sõnul jagab sel korral 
ideid peale Eesti treenerite ka 
USA rahvusvaheliselt tunnus
tatud vesiaeroobika treener 
Chrislyn Villik-Robinson.

“Programm on mitmeke
sine -  intervalltreeningust 
rock 'n 'rolV ini, emadele õpe
tatakse beebi ujutamist,” ütles 
Beljaeva. Festivalile eelneb 
Chrislyn Villik-Robinsoni 
workshop treeneritele.

Info: Tiina Beljaeva, tel 05 
257 624, www.vesiaeroobi- 
ka.ee.

M are  Rand
TÜ Raamatukogu käsikirjade 
ja haruldaste raamatute 
osakonna juhataja

Kunstisõbrale avanes 8 . 
septembril uus võimalus 
tutvuda ülikooli raamatuko
gu väärtvaradega.

Aadressil www.utlib.ee/ 
ekollekt/legraafika/ on vaata
miseks virtuaalnäitus “Lääne- 
Euroopa varane graafika”.

Esindatud on kõik Lääne- 
Euroopa oma aja tähtsaimad 
kunstimaad. Saksa, madal
maade, itaalia, prantsuse ja 
inglise graafika galeriides pa
kutakse vaatamiseks 15.-18. 
sajandi nimekalt kunstniku 
136 gravüüri.

Lisaks tutvustavale eelvaa- 
tele saab gravüüre vaadata 
veel kahes formaadis, suur 
formaat võimaldab uurida 
ka detaile. Tähestikuliselt ja 
maade kaupa korraldatud ni
mestike abil on kättesaadavad 
näitusel esindatud 90 kunst
niku lühibiograafiad, kunsti
teoste kirjetele on lisatud 
peamiselt gravüüri süžeed 
või kujutatud isikut avavaid 
kommentaare.

Pilte täiendab tekst

Sügavama huvi korral on käe
pärast ülevaated graafikateh- 
nikate arengust, menetluste 
tehnilise eripära kirjeldusi ala
tes saksa 15. sajandi puulõi
kest kuni varaseimate litograa
fiateni aastatest 1796-1821 
illustreerivad gravüüridetailid. 
Lühidalt on tutvustatud eesti 
vanima ja rikkalikeima varase 
graafika kogu arengut alates 
ülikooli kunstimuuseumi asu
tamisest 1803 ning selle kogu 
edasist käekäiku.

Virtuaalnäituse idee ja 
eksponaatide valik lähtus TÜ 
Raamatukogu 200. juubeli 
aastal 2002 korraldatud ula
tuslikust graafikanäitusest, 
mille koostasid kunstiajaloo
lane Tiina Nurk ja rariteetide 
kogu hoidja Kadri Tammur.

Näituse tekstides toodud 
andmestik toetub kogu vane
mat osa hõlmavale üheksale 
trükikataloogid, mis ilmusid 
Tiina Nurga ja Inge Kuke 
koostatuina aastatel 1974- 
1997. Neist viimane on ka 
elektrooniliselt publitseeritud 
ning seda võib sirvida vir- 
tuaalnäitusel esitatud kata
loogide loetelu vahendusel.

Näitus toetab rariteetide 
säilitamist

Igapäevaste ülesannete kõrval 
kestis näituse koostamine 
ideest lõpliku teostuseni 
ligi aasta. Vaatajani ei peagi 
jõudma mitmeetapilise töö 
probleemid ega tehtud kulu
tused. Oleme tänulikud, et 
viimast aitas mõningal määral 
katta Tartu linna kultuuriosa
konna projektitoetus. Aga et 
sündinud näitus oli ülikooli 
raamatukogus päris uudne 
ettevõtmine ja paljuski Õpe
tav, siis võib lisada veel veidi 
selgituseks.

Digitaalfailid luuakse sel
liste rariteetsete objektide 
puhul suureformaadiliste 
värvislaidide vahendusel. 
Kulukuse tõttu ei saa seda 
säilitamisreeglit praktikas 
küll kaugeltki alati kasuta
da, kuigi sel viisil saadakse 
arhiveerimiseks vajalikud 
tagatiskoopiad isegi kahel 
kujul (slaid ja fail). Antud ju
hul oli kahekordne menetlus 
eksponaatide mõõtmete tõttu

siiski vältimatu, sest raamatu
kogus on võimalik valmistada 
täisvärvides skankoopiat vaid 
A4 formaadis originaalist. 
Näituse tellimus oli tõsine 
töö ka ülikooli multimeedia
keskusele, kus valmistati nii 
slaidid kui ka neist alusfailid. 
Kaasaegsete koopiate hanki
mine rariteetidest ja nende 
digitaalkujul kättesaadavaks 
tegemine võimaldab täita 
olulisi säilitusnõudeid nagu 
tagatiskoopia olemasolu ning 
originaalide korduvkasutuse 
vältimine.

Näitused on suur ühistöö

Raamatukogus tegelesid vir
tuaalnäituse ettevalmistami
sega käsikirjade ja haruldaste 
raamatute osakonna töötajad 
Moonika Teemus (tänane 
kunstikogu hoidja), Kadri 
Tammur ja Sulo Lembinen 
ning infosüsteemide teenis
tusest Ehtel Taevere. Viimase 
käe all sai selle tööga tubli 
kogemuse praktikal viibinud 
üliõpilane Eha Kasekamp. 
Kasutati raamatukogu kaua
aegse kunstikoguhoidja Tiina 
Nurga koostatud tekste, mis 
valmisid eelnimetatud 2002. 
aasta graafikanäitusele.

Näituse kujunduse tegi raa
matukogu kunstnik Martin 
Nurm. Tulemuse taset hakkab 
muidugi hindama näituse 
külastaja ja seda üle maailma, 
viimase abistamiseks on vaja
lik ka võõrkeelne versioon.

Virtuaalnäituste rubriigis 
pakutakse vaatamiseks ka 
kaht varasemat katsetust, 
millega arhiveeriti digitaalselt 
Karl Ernst von Baerile pühen
datud näituse materjalid ning 
rida vanemaid geograafilisi 
kaarte.

Lauri R a n d v e e r
TÜ rahvusvahelise koostöö 
juhi assistent

Ülikooli 8-liikmeline dele
gatsioon eesotsas õppepro
rektor prof Tõnu Lehtsaare
ga osales Viini Ülikoolis 15. 
EAIE (European Association 
for International Education) 
iga-aastasel konverentsil.

10.-13. septembrini toimu
nud rohkem kui 1600 Euroo
pa haridustöötajat ühendava 
organisatsiooni tippüritusel 
toimusid istungid, õpitoad, 
tutvumiskäigud Austria 
ülikoolidesse, näitus ja eri- 
alasektsioonide koosolekud. 
EAIE üldkogul valiti uus pre
sident ja juhatus.

Korraldajad olid tänavu 
konverentsi korraldust mõne
võrra uuendanud. Ettekanded 
olid liigendatud temaatiliselt 
mitmele tasemele kohanda
tud seeriateks sissejuhatavast 
kuni spetsiifiliseni. Istungitel 
käsitleti ka mitmeid TÜ uue 
arengukava projektiga haaku
vaid teemasid, nagu tudengite 
ja õppejõudude rahvusvaheli
se mobiilsuse suurendamine,

ühiste õppekavade ja kraadi- 
õppeprogrammide loomine 
ning eri maade ülikoolide 
kogemused kõrghariduse tu
rustamisel. Üks ettekannete 
seeria oli tervikuna pühenda
tud eri riikide hariduskorral
duse tutvustamisele.

Viini Ülikooli peahoones 
oli üles seatud rohkem kui 50 
näituseboksi. Et mitme riigi 
ülikoolid olid tulnud välja ühi
selt, sh ka Eesti, siis tutvustas 
oma ülikooli ja rahvusvahelisi 
õppekavu palju suurem arv 
haridusinstitutsioone.

Seekordsel konverentsil 
torkas eriti silma, et nime 
poolest justkui vaid Euroopa 
kõrgharidusasutustele suuna
tud üritus meelitab üha enam 
ligi hariduskorraldajaid kogu 
maailmast. Euroopa kõrgha- 
ridusturu globaalse ligitõmba- 
vuse märgiks olid nii näituse 
väljapanekutel kui ka istun
gitel mitmed mitte-Euroopa 
riigid (USA, Austraalia, Hiina, 
Jaapan, Brasiilia, Mehhiko).

Järgmisel aastal toimub 
konverents Torino Ülikoolis, 
kes tähistab sellega oma 600. 
aastapäeva.

Jan Joris van Vliet. « Skulptor»  sarjast «Kunstid ja  käsitöö». Ofort. 1635. Plaat 21 x 16,1.
9 m

TU raamatukogu 
avas virtuaalnäituse

Uus valimissüsteem 
väldib politiseerumist
K adri N a p rits o n
TÜ Üliõpilasesinduse 
teabetoimkonna esinaine

Esindus loodab teaduskon- 
napõhise valimissüsteemi
ga vältida politiseerumist.

Esinduse valimissüsteemi 
on probleemiks peetud pikka 
aega. Eriti aga viimasel ajal, 
kui liigne politiseerumine 
seoses nimekirjapõhiste va
limistega on tekitanud suurt 
meelehärmi nii esinduse sees 
kui ka väljaspool.

Et esindus hakkab vaikselt 
kaugenema tudengkonnast, 
tuleb muuta valimissüsteemi. 
Seda praegune esindus kavat
sebki teha.

Uue teaduskonnapõhine va
limissüsteemiga tagab kõiki
de teaduskondade esindatuse 
ja seega parema ligipääsu 
tudengitele. See teeb tundu
valt keerulisemaks poliitiliste

ringkondade tuleku esindus
se. Jättes kõrvale nimekirjad, 
langeb oluliselt võimalus 
tekitada esinduses poliitilist 
opositsiooni ja koalitsiooni.

Lisaks valimiste korrale on 
plaanis vähendada ka juha
tuse liikmete arvu ja nende 
valimise korda.

Kuni tänaseni valiti juha
tus juba esimesel koosolekul. 
Esinduse poolt valitud ju
hatuse liikmed on enamasti 
ülejäänud tudengiesindaja- 
tele täiesti tundmatud. Uue 
süsteemi kohaselt hakkaks 
uue juhatuse valimine toi
muma pärast kuuajalist 
koostöötamist ning üksteise 
tundmaõppimist.

Plaanis on kaasata esindu
se töösse ka üks põhikohaga 
töötaja, kes hakkaks vastu
tama avaliku poliitika vald
konna eest, mille alla kuulub 
sotsiaal- ja haridusvaldkond.

Psühholoog Aino Lunge 
75. sünniaastapäev
Eile tähistati TÜ psühho
loogia osakonnas Eesti ühe 
tuntuima lapsepsühhoioogi 
Aino Lunge (1928-1994) 75. 
sünniaastapäeva.

Lunge töötas 1955-1993 
(1973. aastast dotsendina) 
TÜ psühholoogia osakonnas, 
1972-1977 oli loogika ja 
psühholoogia kateedri juha
taja.

Ta luges lapsepsühholoogia, 
pedagoogilise psühholoogia,

motivatsiooni ja emotsioo
nide psühholoogia kursusi. 
Tema teadusliku uurimistöö 
valdkonnad olid vaimselt või
mekad õpilased ja üliõpilased 
ning esemelise ja sotsiaalse 
keskkonna mõju lapse aren
gule.

Ta oli üks suuremaid 
psühholoogia populariseeri
jaid, avaldas palju artikleid 
ajakirjanduses, esines raadios 
ja TVs ning pidas loenguid.

mailto:kikas@ut.ee
http://www.ut.ee/eLSEEConf/
http://www.utlib.ee/
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Avatud ülikooli 
identiteedist
A une V alk
TÜ avatud ülikooli direktor

Inimese 
identiteedi 
selgita
misel on ss 
olulisemad J B  Мш  
küsimused:
Kes ma 
olen?, Kes 
ma tahan
olla? ja Kelleks peavad mind 
teised?

Avatud ülikooli (AV) iden
titeet Eestis on segane. TÜs 
on avatud ülikool määrat
letud kui mittetraditsiooni
lise õppetöö kaubamärk ja 
õppetöö korraldamise vorm, 
mille puhul on rõhk asetatud 
üliõpilase juhendatud ja õppe
materjalidega kaetud ning 
informatsiooni-kommunikat- 
sioonitehnoloogia vahendusel 
toimuvale iseseisvale õppe
tööle.

Õppetöö kiirus pole see
juures konkreetselt kindlaks 
määratud, ka pole vorm üks- 
üheses seoses õppetöö eest 
tasumisega.

Teistes Eesti ülikoolides 
mõistetakse avatud ülikooli 
all vaid täienduskoolitust ja 
võimalust osaleda üksiku
tel kursustel statsionaarses 
õppes.

Augusti lõpul samastas 
Postimehe artikkel avatud 
ülikooli ülikoolide tasuliste 
kaugõppe osakondadega. Ar
vestades konteksti, millesse 
avatud ülikool paigutub -  ta
sulise kõrghariduse pealetung 
ja endise kaugõppe mälestu
sed, võib selline määratlus es
mapilgul korrektnegi tundu
da. Samas on avatud ülikooli 
ideoloogia, idee ja identiteet 
kõike muud kui endise nõu
kogudeaegse madalakvali
teedilise kaugõppe eest raha 
korjamine.

Avatud ülikooli identiteet 
seostub selle loojate, hoidjate 
ja arendajate silmis:
• õppimisvõimaluste mitme

kesisusega,
• elukestva õppe idee reali

seerimisega ülikooli tasan
dil ja ülikooli kohustusega 
kaasa aidata ühiskondlikele 
muutustele, mis nõuavad 
pidevat õppimist ka täiskas
vanuna,

• uute, õppijakesksete, teh
noloogia võimalusi kasuta
vate, interaktiivsete õppe
meetoditega.

Seega on avatud ülikooli iden
titeet olla paindlik, mitmeke
sine, innovaatiline, tulevikku 
vaatav, tihedalt ühiskonna ja 
õppijaga seotud. Asjaolu, et 
riik finantseerib vaid täisajaga 
õppimist, kajastab seejuures 
riigi poliitikat elukestva õppe 
vallas, mitte avatud ülikooli 
identiteeti.

Lisaks kaugõppele on ava
tud ülikoolides palju teisi 
viise, kuidas õppetööd õppi
jale sobivas vormis läbi viia
-  täienduskoolitus, e-kursu- 
sed, avalikud loengud jne.

Head avatud ülikooli üli
õpilased! Tahan, et teil oleks 
põhjust olla uhke, et õpite 
Tartu Ülikooli avatud ülikoo
lis -  kõige paremas ja samas 
kõige õppijasõbralikumas ja 
innovaatilisemas õppes.

Avatud ülikooli 
avatusest
Tõnu L e h ts a a r
TÜ õppeprorektor

Avatud 
ülikool on 
kujune
nud Tartu 
Ülikooli 
tunnusta
tud kauba
märgiks, 
mis pakub 
paindlikke võimalusi nii ta- 
seme- kui ka täienduskooli
tuseks.

Avatud ülikooli mõiste on 
kinnistunud meie hariduse 
terminoloogias. See näitab, 
et avatud ülikool on saanud 
meie kõrghariduse lahutama
tuks osaks. Harjumuspärastel 
sõnadel ja mõistetel on oma
dus, et kasutame neid sisule 
mõtlemata. Seepärast on 
põhjust peatuda avatud üli
kooli avatusel. Ollakse avatud 
mitmesugustele õppijatele, 
õppemetoodilistele uuendus
tele, hariduse süsteemsusele 
ja uutele arengutele.

Õppijatele tähendab avatus 
seda, et avatud ülikool või
maldab õppida erineva vanu
se, haridustaseme ja huvidega 
inimestel.

Kaasaja üks märksõnu on 
elukestev õpe. Kui kellelgi on 
vajadus või huvi täiendavate 
teadmiste või kvalifikatsiooni 
vastu, siis avatud ülikool on 
parim koht. Ülikool rakendab 
siin üht oma olulist missiooni
-  ühiskonna teenimist.

Tänu õppijate ja Õppe
vormide mitmekesisusele, 
on avatud ülikool kasutusele 
võtnud kaasaegseid õppemee
todeid, nagu näiteks video
konverentsid ja veebipõhine 
õpe. Õppemetoodiline avatus 
loob paindlikud võimalused 
erinevate ainete õpetamise 
erinevale kuulajaskonnale.

Eesti hariduselu üks tunnus
jooni on vähene kumulatiiv- 
sus. Mitmesugused koolitused 
lõpevad sageli tunnistustega, 
mis ei seondu omavahel. 
Varasemate õpingute ja töö
kogemuse arvestamiseks on 
loodud avatud ülikoolis oma
ette süsteem VÕTA, mille abil 
on võimalik hinnata süsteem
selt läbitud haridusteed ja 
seda väärtustada. Varasemate 
õpingute ja töökogemuse 
arvestamine toimib teadus
kondade tasandil, süsteemi 
ülesehitamiseks, ühtlustami
seks ja arendamiseks töötab 
kaugkoolituskeskuses VÕTA 
spetsialist. See tähendab, et 
erinevatel koolitustel osale
des, ka haridustee kätkedes, 
ei lähe midagi kaduma, vaid 
tehtut arvestatakse kui panust 
edasiliikumiseks.

Avatud ülikooli võib pidada 
TÜ üheks kiiremini arenevaks 
valdkonnaks. Kuue tegutse
misaasta jooksul on leitud 
oma koht akadeemilises 
struktuuris ning kujunetud 
innovaatiliseks üksuseks, kus 
uued haridusteoreetilised ja 
metoodilised ideed leiavad 
kiiret rakendamist.

Avatud ülikooli kaudu on 
võimalik õppida eri teadus
kondades, õppekavadel või 
lihtsalt kuulata üksikuid 
kursusi. Soovin, et kõik ava
tud ülikoolis õppijad võiksid 
omandada sisuka ja avara 
hariduskogemuse.

"Mul pole ainsatki põhjust kahetseda avatud ülikooli astumist," kinnitab Toomas Sildam Postimehest. p e e t e r  l a n g o v it s

Tagasitulek aima mater'isse
T oom as S ild am
AV ajaloo bakalaureuseõppe
2. aasta üliõpilane

Kolleeg vaatas mind kahtlusta
va pilguga.

«Miks sa seda teed?»
Olin just saanud Tartu Üli

kooli avatud ülikooli tuden
giks ja töökohal teada and
nud, et nüüd hakkan aeg-ajalt 
sessidel käima.

«Kas sul on mõni tuleviku
plaan? Mõtled lahkumisele?»

Kolleeg oli järjekindlalt 
kahtlustav. Ta teadis, et minu 
poolelijäänud ülikooliõpingud 
polnud kunagi tööandjat häi
rinud. Mõnes teises ametis 
võiks see olla aga ületama
tuks takistuseks.

«Ma ei plaani praegu lahku

mist, kõik on uskumatult liht
ne -  tahan vaid lõpetada selle, 
mis kunagi tegemata jäi,» olin 
absoluutselt siiras.

Soov taastada oma suhted 
aima mater' iga oli aastate 
vältel vindunud mõte, nagu 
läbitilkuva katuse paranda
mine: peaks küll uue pleki või 
eterniidi panema, aga ega ta 
nüüd nii hullusti ka vett jook
se. Vaatame järgmisel aastal
-  ja töö võetakse käsile alles 
siis, kui magamistoa põranda
le tuleb panna ämber vihma
vett püüdma.

Nii saigi minust avatud 
ülikooli tudeng ja mul pole 
ainsatki põhjust seda kahet
seda. Maailm on suuremaks 
muutunud, oleks esimene 
kiire järeldus.

Teine järeldus ütleb: avatud 
ülikoolis ei ole võimalik õppi
da ilma tööandjapoolse mõist
miseta, et on sessid ja on veel 
mõned päevad, mil tudeng 
aega vajab, näiteks kirjalike 
tööde jaoks. Enamasti on 
tööandjad huvitatud oma ini
meste eneseharimisest ega tee 
selleks takistusi, aga sisemine 
selgitustöö pole kunagi liiast.

Sama tähtis on oma kursuse 
kasvamine meeskonnaks, kus 
üksteist aidatakse nii sessi eel 
kui ka sessi ajal. Tudengiks 
olemist saab täiel määral 
nautida ka avatud ülikoolis, 
kus läbisegi on 20-aastased ja 
neist kaks korda vanemad.

Läks juba soovitusteks. Siis, 
kui rahakott vähegi kannatab, 
on kasulik osta vajalikud raa

matud oma koduriiulile, sest 
raamatukogude laenutustäht
ajad on neetult lühikesed, et 
neisse mahutada töö kõrvalt 
lugemine ja õppimine. Pea
legi on paljud konkreetseks 
eksamiks vajalikud raamatud 
laiema tähendusega ja vääri
vad veelkordset lugemist, 
olgu selleks «Liivimaa vanem 
riimkroonika» või Kissingeri 
«Diplomaatia».

Kui midagi esimesest aas
tast kahetseda, siis seda, et 
mitmel puhul andsin tööle 
selge eelistuse ülikooli ees, 
mistõttu seisan praegu silmit
si paari võlaga.

Aga aeg-ajalt tekkivad koo- 
livõlad on vist paratamatus 
ega vähenda tahtmist seekord 
stuudium lõpetada.

Mida ootab õppejõud avatud ülikooli üliõpilaselt?
H e lje  K a ld aru
TÜ majandusteaduskonna 
dotsent, õppeprodekaan

Edukas 
õppimine 
on võima
lik üli
õpilase ja 
õppejõu 
koostöös.

Õpiprot- 
sessis on 
üliõpilane ja õppejõud part
nerid, kelle suhetes peab 
esikohal olema vastastikune 
austus. Õppejõu poolt vaada
tuna tähendab see, et avatud 
ülikooli üliõpilastesse ei tohi 
suhtuda kui teisejärgulisse 
kontingenti, kellelt ei saagi 
nõuda samasugust suhtumist 
ja samu teadmisi nagu statsio
naarsetelt üliõpilastelt.

Üliõpilase osa

Sõltumata õppevormist ootab 
õppejõud, et üliõpilane oleks 
õpihimuline ja avatud uute 
teadmiste ja oskuste oman
damiseks. AV üliõpilastel on 
sageli suurem elukogemus, 
ning pakutavat kiputakse 
võrdlema oma seniste aru
saamadega. Vastuolude puhul 
võib üliõpilane muutuda skep
tiliseks ja kaotada soovi ainet 
omandada. Ülikooli eesmärk

Õppetöö taset ei paranda ainult kaasaegsed õppevahendid, 
vaid ka koostöö õppejõuga. a n d r e s  t e n n u s

ongi tavateadmisest erinevaid 
teadmisi pakkuda. Kui üli
õpilane kuuleks loengutel ja 
seminaridel ainult seda, mida 
ta varem teadis, siis ei oleks 
olnud mõtet õppima tullagi. 
Suhtuge õppejõu selgitustesse 
kriitiliselt, kuid heasoovlikult. 
Mõelge kaasa, kuid ärge otsi
ge vastuolusid, pigem püüdke 
leida oma seniste teadmiste ja 
kogemuste hulgast asjaolusid, 
mis pakutavat kinnitavad!

Avatud ülikoolis on ainete 
omandamisel iseseisval tööl 
oluliselt suurem osatähtsus

kui statsionaarses õppes.
Samal ajal tuleb oma aega 

sageli jaotada õppimise, töö 
ja pere vahel. Õppejõud küll 
mõistavad üliõpilase ajanap
pust, kuid nad on kohustatud 
aine omandamise huvides ise
seisvat tööd andma.

Ärge siis võtke koduseid 
ülesandeid kui tüütut kohus
tust, mis on välja mõeldud üli
õpilase kiusamiseks. Püüdke 
neid kasutada oma teadmiste 
täiendamiseks ja üllatage 
õppejõudu suurepäraste tule
mustega!

Üks õpimotiive on haridus
dokumendi omandamine. See 
on objektiivne ja selles ei ole 
midagi häbenemisväärset.

Paremaid teadmisi

Samas on õppejõu kohustus 
tagada, et koos dokumendiga 
saaksid kaasa antud ka nõuta
vad teadmised.

Mida pragmaatilisemad 
on üliõpilase ootused, seda 
rohkem võib õppekava täit
misel ette tulla aineid, mis 
tunduvad ebavajalikud ja 
elukauged.

Ärge unustage ratsionaalse 
käitumise printsiipi. Pühen
duge maksimaalselt huvita
vatele ainetele ja jõudke üle
jäänutes väheste pingutustega 
nõutavale tasemele!

AV üliõpilasel jääb üliõpila
seks olemiseks paratamatult 
vähe aega. Unustage sessioo
nile tulles oma teised rollid ja 
asetuge üliõpilase positsiooni! 
Muu hulgas tähendab see 
ka ülikooli kirjutatud ja kir
jutamata reeglite tundmist. 
Austage oma kaasüliõpilasi 
ja suhtuge lugupidavalt õppe
jõududesse, olge nõudlikud, 
kuid andestage väiksemad 
eksimused!

Pidage meeles, et eesmärgi
ni jõutakse vaid ühiste jõupin
gutuste tulemusena!
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A R V A M U S

Milline on avatud 
ülikooli üliõpilane?

Vastavad avatud ülikooli 
kontaktisikud teaduskon
dades.

■ m

Üldjoontes on tegemist 
väga sõbralike inimestega, 

kes kasutavad aktiivselt nende 
tarbeks loodud liste ja telefoni. 
Samuti aitavad õppijaid kodu
leheküljed.

Sellegipoolest võiksid nad 
ülikooli seadusandlusega 
rohkem kursis olla, nt õppe
korralduseeskirja lugeda, ak
tiivselt ÕISi kasutada jne.

AV tudengitel on suuremaid 
raskusi õppekirjanduse kätte
saamisega kui statsionaarsetel 
üliõpilastel. Seetõttu tuleks 
rohkem materjale Internetti 
üles riputada või paljundada.

Siret Linnas 
Haridusteaduskond

Avatud ülikooli üliõpilane 
on vanem, täiskasvanum 

ja nõudlikum. Ta oskab nõuda 
õppematerjale, head kohtle
mist ja korrektset tunniplaani.

Samuti on ta motiveeritum 
kui statsionaarses õppevormis 
õppiv üliõpilane, kuna suures 
osas pereinimesena ei saa ta 
lubada endale vabade päeva
de raiskamist.

Koduse ja tööalase suure 
koormuse tõttu jäävad tööd 
sageli õigeks ajaks esitamata 
ja ekslikult võib tekkida mul
je, nagu oleks AV üliõpilane 
laisk.

Eda Pärnpuu
Filosoofiateaduskond

Enamasti on avatud ülikooli 
üliõpilane küps isiksus, 

kes õpib töö kõrvalt ja on oma 
õpingutes motiveeritud.

Ta teab, mida ta tahab ning 
püüab anda endast parima, 
ehkki mõnikord on tal oma 
aja ja energia planeerimisega 
probleeme.

Ain Riistan
Usuteaduskond

Tegelen ainult töötavate 
õpetajatega. Minu arusaa

mist mööda on töö õpetajate
ga komplitseeritud, kuna neil 
on kõigil välja kujunenud oma 
arusaam ja vaade õppetööle, 
õpetamisele ja tulemuste 
kontrollile.

Üldiselt on nad iseloomu
likult pedagoogidele püüdli
kud, täpsed ja korrektsed. 
Aga see eeldab ka õppejõudu- 
depoolset sisulist suhtumist, 
aine esitamise kvaliteeti ning 
selgust.

Samas on ladusa ja avatud 
suhtlemise korral võimalik ka 
neile toetuda, saada soovitusi 
ja nõu, kuidas tekkinud prob
leeme lahendada ja õppetööd 
korraldada.

Heli Väärtnõu-Järv
Füüsika-keemiateaduskond

A vatud ülikooli üliõpilane 
on aktiivne, rõõmsameel

ne, õpihimuline. Tema ees
märk on omandada erialane 
kõrgharidus ja selle nimel on 
ta valmis palju vaeva nägema.

Õppejõudude poolt loengu
tes ja seminarides pakutavaga 
tuleb heal meelel kaasa, on 
kõigele uuele avatud. Seetõttu 
leiavad õppejõud, et temaga 
on kerge ja meeldiv töötada.

Ta leiab, et kohapeal saab 
palju rohkem teadmisi, kui 
üksi raamatutarkusi läbi 
töötades. Õppimisse suhtub 
täie tõsidusega. On alati hea
tujuline ja ei virise, et töö 
kõrvalt on raske õppida.

Helve Schasmin 
Haridusteaduskond

Kuhu suundud, avatud ülikool?
Kokkuvõte avatud ülikooli tasemekoolituse hindamisest 2002/2003. õppeaastal

Avatud ülikoolis peavad üliõpilased palju iseseisvat tööd tegema. a n d r e s  t e n n u s

T iia  R is to la in e n
TÜ kaugkoolituskeskuse 
juhataja

Taseme
koolituse 
õppe
kavade 
korralduse 
hindamisel 
oli mitu 
eesmärki.
Need olid:
• ühtlustada AV tasemekoo

lituse planeerimist ja läbi
viimist,

• soovitada õppetööga seotud 
probleemide lahendusvõi
malusi,

• parandada õppetöö kvali
teeti ja suurendada õppijate 
rahulolu,

• tutvustada teaduskondade 
ja kolledžite positiivseid 
kogemusi tasemekoolituse 
planeerimisel ja korralda
misel.

Olulisemateks osutusid järgmi
sed probleemid.

Õppetöö korraldamine

Õppetöö toimub peamiselt 
auditoorse töö sessioonidena 
nädalalõppudel 3 päeva kuus 
või nädalaste tsüklitena 2-3 
korda semestris. Enamasti toi
muvad loengud, mis katavad 
reeglina 25% õppetöö kogu
mahust. Üldjuhul lisandub 
õppematerjalil baseeruv isesei
sev töö kodus (75% õppetöö 
mahust), mis on sageli katma
ta iseseisva töö juhenditega. 
Loenguid võiks olla minimaal
selt, õppesessioonidel peaksid 
toimuma seminarid, praktiku
mid, juhendajaga kohtumised. 
Juhendamine on lõpetajate 
arvates üks suurimaid prob
leeme. Iga ainekursuse kohta 
peaksid olema iseseisva töö 
juhendid, mis toetaksid tuden
gil õppematerjali läbitöötamist 
sessioonidevahelisel ajal.

Tulevikus võiks vähendada 
Tartus toimuvaid Õppeses- 
sioone sel viisil, et loodava
tes Eesti ülikoolide ühistes 
regionaalsetes õpikeskustes 
toimuksid seminarid video- 
loengute, kirjalike õppema
terjalide ja veebipõhise õppe 
alusel kohaliku tuutori eest
vedamisel.

Õppematerjalid

Probleemiks on vaba- ja valik
ainete vähesus ning võõrkeel
te oskus, mis on omavahel seo
tud. Kõigile ei sobi võimalus 
kuulata vabaaineid koos stat
sionaarse õppe üliõpilastega. 
Samas ei ole üliõpilastel sageli 
õppesessioonidel viibides või
malik võtta valikkursusi, et 
oma keeleoskust võõrkeelse 
Õppekirjanduse lugemiseks

parandada.
Õppematerjalide tase on 

ebaühtlane. Tänu avatud 
ülikoolile on küll mõneski 
teaduskonnas valminud hulk 
õppematerjale ja raamatuid, 
mida saab kasutada nii avatud 
ülikoolis kui ka statsionaarses 
õppes. Positiivse näitena saab 
välja tuua õigus- ja majandus- 
teaduskonda. Väga korrektsed 
õppematerjalid on välja tööta
tud ka Euroopa kolledžis.

Minimaalselt võiks õppema
terjal olla kättesaadav elekt
rooniliselt -  sellest enamik 
erialasid lähtubki. Ideaalis 
võiks see olla ka paberkandjal 
üliõpilastele kättejagatav.

Sotsiaalne toetussüsteem

Kaugõppeüliõpilased ei ole 
senini saanud õppelaenu

võtta. Käesoleval õppeaastal 
on seda võimalik taotleda täis
koormusega õppijatel, nagu ka 
õppetoetusi.

Teiseks finantsprobleemiks 
on maksuseadusest tulenev 
tasemekoolituse erisoodustus, 
mis maksustab topelt tööand
ja poolt finantseeritud tase
mekoolituse õppeteenustasu. 
Maksuseaduse muudatuse 
ettepanek tasemekoolituse 
erisoodustuse kaotamiseks on 
saadetud Riigikogusse menet
lemiseks.

Õpioskused

Üks probleeme on ka üli
õpilaste õppimisoskused ja 
-harjumused. Kindlasti mängib 
oma osa see, et avatud ülikooli 
astujal on eelneva haridusast- 
me lõpetamisest keskmiselt

möödas 8 aastat. Selle ajaga 
jõuab paljugi ununeda.

Muutunud on ka õppimis- 
viisid -  AV õppevorm eeldab 
üliõpilaselt aktiivset suhtu
mist, head enesedistsipliini ja 
iseseisva töö oskust.

Õppejõud ei tohiks olla 
üksnes teadmiste edastaja 
ja tudeng üleskirjutaja. Ise
seisva õppe protsessi peaksid 
loomulikult toetama iseseisva 
töö juhendid, head õpikud ja 
ka veeb.

Sel sügissemestril esimest 
korda korraldatav õpioskuste 
kursus esimese aasta üliõpi
lastele on üks võimalusi saada 
või värskendada teadmisi, kui
das käib õppimine ülikoolis ja 
millised võimalused selleks 
on (loe lähemalt 4. lk).

Kokkuvõtteks

Vaatamata eelpool toodud 
probleemidele, on õppetöös 
ka palju positiivset. Tänu 
avatud ülikoolile on valminud 
hulk õppematerjale, mida saa
vad kasutada ka statsionaarse 
õppe üliõpilased.

Enamik teaduskondi on 
hakanud aktiivsemalt kasu
tama kaasaegseid kaugkooli- 
tusmeetodeid (veebipõhised 
kursused, Interneti- ja video- 
loengud). Paljud õppejõud 
märkisid, et seminarid AV üli
õpilastega rikastavad ka neid, 
kuna erialal töötavad üliõpila
sed toovad auditooriumidesse 
olulist praktilist kogemust.

Avatud ülikooli kohta ter
vikuna väärib esiletõstmist 
üliõpilaste arvu pidev suure
nemine, mis näitab, et hooli
mata mõningatest raskustest 
on see õppevorm paljudele 
sobiv.

Tänu sellele on tuhandetel 
inimestel võimalik omandada 
kaasaja nõudmistele vastavat 
kõrgharidust või magistri
kraadi.

• •

TU tunnustab varasemaid õpinguid Uuenenud õppekorral
dusest Tartu ÜlikoolisA ili S a lu v e e r

TÜ kaugkoolituskeskuse 
õppekorralduse spetsialist

Varasemate ja mujal soori
tatud õpingute ning tööko
gemuse arvestamine sisse
astumiseks või õppekava 
täitmiseks annab paindliku
ma võimaluse kõrghariduse 
omandamiseks.

See hoiab kokku nii hari
dusasutuse kui ka õppija res
sursse ja aega.

Varasemate õpingute ja 
töökogemuse arvestamine 
(VÕTA) on TÜs toimunud 
juba pikka aega, kuid seni on 
puudunud selge regulatsioon.
2001-2003 töötati välja põhi
mõtted ja kord, mis kajastu
vad õppekorralduseeskirjas. 
Juunis 2003 kehtestas rektor 
taotluste läbivaatamise korra 
ja tasu. Ülikooli poolt 2001. 
aastal algatatud diskussiooni 
üheks tulemuseks võib pidada 
ka Riigikogus vastuvõetud 
ülikooliseaduse muudatust, 
tänu millele on kõrgkoolidele 
antud seadusandlik võimalus 
arvestada varasemaid õpin
guid ja töökogemust.

Kuidas taotleda

Varasemate õpingute ja töö
kogemuse arvestamist taot
lev isik esitab teaduskonda 
vormikohase avalduse ja 
lisab vajalikud dokumendid. 
Taotluste vormid on aadressil: 
www.ut.ee/oo/yld/vormid.

Aili Saluveer nõustab kaugkoolituskeskusesse pöördunud
Õpihuvilist. ANDRES TENNUS

Taotleda on võimalik Õppe
kavast kuni 50% arvestamist. 
Olenevalt taotletavate õppe
ainete hulgast, saadetakse 
taotlus läbivaatamiseks kas 
õppeainete profiilile vastava
le õppejõule või komisjonile, 
kes vaatab selle läbi ja vastab 
kirjalikult ühe kuu jooksul.

Probleemid

Kui hindaja on jätnud taotluse 
täielikult või osaliselt rahul
damata, sisaldab vastus ka 
põhjendusi ja soovitusi.

Taotluse läbivaatamine ja 
hindamine on üldjuhul ta
suline. Tasuta on juhul, kui 
taotletakse varem TÜs soori
tatud õppeainete hindamist 
või üliõpilane on eelnevalt 
teaduskonnas või kolledžis

kokku leppinud õpingute soo
ritamise teises kõrgkoolis.

Igas teaduskonnas ja kol
ledžis töötab vähemalt üks 
inimene, kelle ülesanne on 
erialaspetsiifiliselt nõustada 
varasemate õpingute ja tööko
gemusega seotud küsimustes.

Mujal sooritatud õpingute 
arvestamise puhul on üks 
keerulisemaid küsimusi, 
kuidas teha kindlaks nende 
õpingute tase ja vastavus 
õppekava nõuetele, et paind
likkuse tõttu mitte kaotada 
õppetöö kvaliteedis. Õppe
prorektori juhtimisel moodus
tatakse komisjon, mis jälgib, 
et teaduskondades toimuva 
varasemate õpingute ja töö
kogemuse arvestamisel oleks 
tagatud ühtlane tase.

Ü lle  H e n d rik s o n
TÜ õppe- ja 
üliõpilasosakonna 
juhataja kt

2003/2004. õppe
aasta õppekorral
duseeskirja uuen
damise tingisid 
suures osas muudatused 
seadusandluses.

Oluline erinevus võrreldes 
varasemaga on seotud uute 
õppevormidega (täis- ja osa- 
koormus), mis tegelikult näi
tavad Õppimise kiirust. Uued 
õppevormid tulid endise stat
sionaarse ja kaugõppe aseme
le. See tähendab, et sõltuvalt 
üliõpilase sisseastumisaastast 
on enne 2003/2004. õppeaas
tat sisseastunud immatriku
leeritud kas statsionaarsesse 
või kaugõppesse, kuid alates 
sellest aastast immatrikulee
ritakse üliõpilased täiskoor
musega või osakoormusega 
õppesse.

Täis- või osakoormus

Ülikooli astudes on nüüd või
malik valida, kas soovitakse 
õppida täis- või osakoormu
sega. Riigieelarvelisel kohal 
õppimine on võimalik siiski 
vaid täiskoormusega (v.a ju
hul, kui riik tellib osakoormu
sega õpet, näiteks töötavate 
õpetajate puhul).

Täiskoormusega õppimisel

täidab üliõpilane iga 
õppeaasta lõpuks 
õ p p ek a va k oh a se lt 
täitmisele kuuluva 
Õppe mahust kumu
latiivselt vähemalt 
75%, osakoormusega 
õppimisel jääb õppe- 
maht alla 75%, kuid 

ei tohi olla väiksem kui 50%. 
Ülikooli astumisele järgne
vatel aastatel üliõpilane 
koormust ei vali, vaid viiakse 
üle täis- või osakoormusega 
üliõpilaseks vastavalt õppe
kava täitmise protsendile, mis 
toimub kevadsemestri lõpu 
seisuga.

Õppelaenu võimalus

Kui üliõpilane kogub alla 50% 
õppekava mahust, siis ta eks
matrikuleeritakse. Õpinguid 
on võimalik sellisel juhul 
jätkata AV õppijana. Õppijal 
on õigus osaleda õppetööl, 
sooritada eksameid ja arves
tusi ning otsustada ise õppi
mise kiiruse üle. Õppija tasub 
õpingute eest lepingu alusel 
vastavalt sooritatavate aine
punktide mahule.

Vastavalt uuele õppetoe- 
tuste ja õppelaenu seadusele 
on kõigil täiskoormusega ja 
statsionaarse õppe üliõpilas
tel Õigus taotleda õppetoetusi 
(vaata www.ut.ee/oo/abiks/ 
stipendium) ja saada õppelae
nu ka avatud ülikoolis.

http://www.ut.ee/oo/yld/vormid
http://www.ut.ee/oo/abiks/
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Kuidas õpetada mammutkursusi?

Õppimine on lahe!
A n n e li K annus
Tartu Meditsiinikooli 
direktor,
AV koolikorralduse 
2. aasta magistrant

Tundsin aastase 
pausi järel õppi
misest puudust ja 
otsisin kohta, kuhu õppima 
minna.

Variante oli palju. Otsust 
mõjutas oluliselt see, kas 
pakuti riigitellimust või ise 
maksmise võimalust. Üllatu
seks sooviti eri valdkondades 
eri katseid või dokumente.

Väga värskendav oli äsja 
kevadel bakalaureusetaseme 
lõpetanutega koos esseed 
kirjutada ning komisjonis 
vestelda. Sisse sain kõikjale, 
kuhu katsetasin, ja seetõttu 
pidin lõpliku otsuse ikkagi 
ise langetama. Valisin Tartu 
Ülikooli.

Üheskoos õppimine

Esimesel sessil oli tunne nagu 
esimesse klassi astujal. Üli
õpilaspiletit saades läks tunne 
järjest paremaks. Õpinguraa
matusse esimest hinnet saades 
oli juba õige tunne käes -  üli
õpilane mis üliõpilane.

Pärast esimesi majanduse 
aluste loenguid «keeras ko
duülesanne aju umbe». Mõte 
hakkas kiirelt üliõpilase rada 
pidi tööle -  küsiks teistelt? 
Suurepärane õppesekretär oli 
koostanud kursuse listi, kuhu 
oma küsimuse saatsin.

Enamik kurtis sama muret 
ja mõni pakkus oma kodutööd 
mahakirjutamiseks. Kuna 
kirjutamiseks oli aega vähe, 
saime järgmise sessi algul 
tund varem kohvikus kokku, 
et kodutööd teha.

Pärast loengut 
tekkis suisa vajadus 
üheskoos välja minna 
ning üksteist paremi
ni tundma õppida.

See ongi meie gru
pi magistriõpingute 
läbimise edukuse 
alus! Tundsime end 

õpingutes vabalt, vahetasime 
kogemusi. Eksamite eel tiriti 
kõhklejad lausa vägisi klassi
ruumi ning eksamid saidki 
sooritatud.

Kursusevaim

Grupitunne andis meile või
maluse õppetöös end vabalt 
tunda ja õppejõududega hu
vitavaid diskussioone arenda
da. Viimane põhiaine eksam 
toimus näiteks hoopis ühes 
metsatalus, kust õppejõudki 
natuke varem ära saada lootis, 
aga võta näpust.

Kodutöid ette kandes ja 
kaitstes, üksteise kogemusi 
kuulates, võttis eksam kõvasti 
rohkem aega, kui õppeplaanis 
planeeritud. Tundus, et õppe- 
jõulgi oli põnev, rääkimata 
meist.

Kursusevaim oli see, mis 
aitas meid üle igast mäest. 
Enamikul meist on jäänud 
veel vaid magistritöö kokku 
kirjutada. Oleme optimistli
kud.

Tehes mitmes aines õppe
jõududele meeldivaid üllatusi 
edukalt edasi jõudes, loodame 
üksteist toetades kaitsta ka 
magistrikraadid.

Kui nüüd teid veel huvitab, 
kas midagi küige jäi ning kas 
seda igapäevaselt kasutada ka 
saab, siis -  kindlasti, sest see 
sõltub vaid sinust enesest!

Foto: Scanpix/Postimees

Võimaluse lõpetada 
poolelijäänud õpingud

Võimaluse vahetada 
eriala

Õpetas suhtlemis- ja 
esinemisoskust

Palju kasulikke tutvusi

Parema töökarjääri ja 
kõrgema palga

Teaduskraadi

Võimaluse üldiseks 
eneseharimiseks

Lõpetajad hindavad saadud teadmisi
K aja K aro
TÜ kaugkoolitus
keskuse
tasemekoolituse 
spetsialist

Avatud ülikooli 
lõpetajate küsitlus 
viidi läbi 2001. aasta 
kevadel ja sügisel.

Küsitlus hõlmas ca 400 sel
leks ajaks lõpetanut. Ankeete 
laekus tagasi 133, st küsitlu
sele vastas iga kolmas.

Küsitluse eesmärk oli teada 
saada lõpetajate arvamust 
õpetamise taseme, korralduse 
ja tulemuslikkuse ning selle 
kohta, kuidas on diplomi või 
kraadi saamine mõjutanud 
nende töökarjääri ja elukor
raldust.

TÜ on prestiižne

AV lõpetanute seas on roh
kem naisi kui mehi. Keskmine 
vanus on 31 aastat, kõige 
rohkem on lõpetanuid 24-29- 
aastaste seas. Peamiselt on 
nad abielus ning peres kasvab 
1-2 last.

Suur osa esimestest lõpeta
nutest sai diplomi majanduse

ja õigusteaduse eri
alal. Enamik vasta
nutest alustas õpin
guid 1996-1998 ja 
lõpetas 2000-2001. 
TÜ avatud ülikooli 
valiku peamised 
motiivid on Tartu 
Ülikooli prestiiž ja 

võimalus ühendada õppimi
ne ning töö. Vähemoluliseks 
hinnati statsionaarsesse õppe
vormi mittepääsemist.

Erialavalikul peeti oluli
seks üldist enesearendamist, 
kõrgema hariduse või kraadi 
saamist, töökarjääri võimalusi 
ja lihtsalt soovi omandada va
litud eriala. Enamik vastanu
test töötas õpingute ajal, vaid 
4% ei töötanud. Suurel osal 
(90%) olid õpingud kas otse
selt või kaudselt tööga seotud. 
Nii palgas kui ka ametikohas 
on märgata olulist tõusu, kui 
võrrelda õpinguteaegset ja 
-järgset perioodi.

Lõpetajate hinnangutest 
õppekavale ja õppetööle sel
gus, et kõrgelt hinnatakse 
eriala õpetamise taset ning 
õppejõudude pühendumust 
ja nõudlikkust. Kohustusliku

kirjanduse ning praktilise ja 
iseseisva töö maht oli piisav. 
Samas leidsid lõpetajad, et 
liialt vähe oli õpingute ajal 
vabaaineid, samuti oleksid 
nad soovinud rohkem õppida 
läbi uute õppevormide (nt 
Internetipõhine õpe ja suve- 
ülikool) kaudu.

Raskused

Peamised raskused esinesid 
seoses õppeteenustasu maks
mise ja juhendaja leidmisega. 
Mõnevõrra heideti ette ka 
vähest tagasisidet õppejõu
dudelt kodutöödele, ainete 
kattumist, loengute liigset 
teooriakesksust, tunniplaanide 
ja eksamigraafikute liialt hilist 
kättesaamist.

Kui magistriõppe lõpeta
nutest ei olnud veel keegi 
edasiõppimise suhtes kindlat 
otsust teinud, siis põhiõppe 
lõpetanutest õppis anketee
rimise hetkel juba ligikaudu 
kümnendik ja ligikaudu kol
mandik soovis jätkata õpin
guid kraadiõppes.

Enamik leidis, et otsus 
õppida avatud ülikoolis on 
end igati õigustanud.

AV on lisaväärtus 
teaduskonnale
M e ris  S illa o ts
TÜ õigusteaduskonna 
prodekaan

Teadusel 
põhineva 
kõrgetase
melise ja 
laiapõhja
lise aka
deemilise 
õigushari- 
duse an 
misel tänapäevastes oludes 
on väga oluline tähtsus kir
jalikel õppematerjalidel.

Õigusteaduskonna õppe
jõudude kirjalikud õppe
materjalid on kujunenud 
õppevormist olenemata üsna 
iseendastmõistetavaks abi
vahendiks. Nende koostamise 
üks olulisi ajendeid on olnud 
avatud ülikooli õppe vajadu
sed. Õigusteaduskonnas on 
AV auditoorse õppetöö osa 
väiksem kui statsionaarses 
õppes. Et avatud ülikoolis 
oleks statsionaarse õppega 
samaväärne kvaliteeditase, 
oleme pidanud väga oluliseks 
kirjalikke õppematerjale. Nii 
on suhteliselt lühikese ajaga 
kirjutatud ja valminud suur 
hulk õppematerjale, mida ka
sutavad ka statsionaarsed üli
õpilased ja juristid-praktikud.

Uued õppematerjalid

Kui AV algusaastatel oli kee
leliselt ja kujunduslikult toi
metatud õigusteaduse-alaseid 
Õpikuid vähe ning õppejõudu
de koostatud õppematerjalide 
paljundamine toimus koopia
masina abil, siis juba mitu 
aastat tagasi läks teaduskond 
üle vormiliselt uue kvaliteedi
ga õppematerjalidele.

Need on õigusteaduskonna 
õppejõudude koostatud ning 
spiraalköites välja antud origi- 
naalkonspektid ja kõvakaane
lised originaalõpikud, mis on 
keeleliselt ja kujunduslikult 
toimetatud. Nende kirjasta
misega tegeleb SA Iuridicum, 
kes korraldab tänapäevaste 
õigusõpikute konkursse.

Konspektid ja õpikud on 
eelnevalt saanud teaduskon
na metoodikakomisjoni soovi
tuse ja teaduskonna nõukogu 
heakskiidu.

Kasulik kogemus

Lisaks sellele, et tasemekoo
lituse läbiviimine on olnud 
õppematerjalide koostamise 
hea ajend, on avatud ülikoolis 
õpetamine olnud õppejõu
dudele kasulik kogemus. Nii 
näiteks on õppejõududel hea 
võimalus teada saada õigus
likus tegelikkuses esinevatest 
probleemidest vahetult prakti
kutelt. Selline side praktikaga 
on võimalik tänu sellele, et 
paljud AV üliõpilased tegele
vad oma kutsetöös juriidiliste 
küsimustega.

AV raames omandavad aka
deemilist õigusharidust väga 
erineva eelneva haridusliku 
tausta ning erineva teadmiste 
tasemega üliõpilased. Õppe
jõud on pidanud tõsiselt läbi 
mõtlema, kuidas esitada 
õppeaineid nii, et teadmised 
õigusest kui väga keerulisest 
sotsiaalsest fenomenist jõuak
sid iga üliõpilaseni.

Seoses sellega on õppejõud 
olnud heas mõttes sunnitud 
tegema lisatööd, et nii audi
toorse Õppetöö kui ka kirjalike 
õppevahendite kaudu seletada 
õigust võimalikult lihtsalt ja 
kõigile arusaadavalt.

UT lisalehe tegid:
Tiia Ristolainen, Siim Juks, 
Kaja Karo, Ülie Kesli, Varje 
Sootak, Marika Kullamaa ja 

Kristjan Kaljund

T Ü  multimeediakeskuse juhataja Peeter Kukk kasutab oma loengutes alati uut tehnoloogiat.

vormelite 
kasutuselevõtus, vaid ka 
selles, mida ja kuidas õpe
tada.

Üks oluline uus idee oli 
see, et ülikooli erialad ei ole 
üksteisest alati väga erine
vad ning lähedaste erialade 
õpetamisel võiks ja peaks 
teaduskonnad ning osakon
nad oma teadmised ja jõud 
ühendama. Nii tekkis vald
kondade alusmoodulite idee. 
Enamiku sotsiaalteaduslike 
erialade õppekavade alus- 
moodulisse kuulub õppeaine 
«Sissejuhatus sotsiaalkultuu- 
rilisse psühholoogiasse», mida 
õpetatakse teist aastat, sh AV 
tudengeile.

Kursus ei ole veel valmis, 
see areneb edasi, sest kuula
jaskond on väga suur, eriala
liselt heterogeenne ja territo
riaalselt üle-eestiline.

Kas õppejõud loeb ette 
mingit teksti?

Sageli mõeldakse õppemater
jali all teksti, mida õppejõud 
loengus ette loeb. Seetõttu on 
võimalik saada sama teadmine 
nii õppematerjali lugedes kui 
ka loengut kuulates.

Siin peaks meenutama üht

suhteliselt vana ja head sõna 
-  Õpik. Ka Eesti raamatuko
gudes, rääkimata maailmas 
leiduvaist, on väga häid 
psühholoogiaõpikuid.

Võib üsna kindel olla, et 
õppejõud ei loe ette mingit 
õpikut, ta pigem kommen
teerib käsitletavat teemat 
eesmärgiga aidata üliõpilasel 
õppida õpikuist.

Loomulikult võib õppejõud 
soovitada või jagada ka muid 
tekste. See, mida tudengid 
peaksid rohkem nõudma ja 
mis suunas kursus peaks kiir
korras arenema, on võimali
kult detailne aineprogramm. 
Programmis olevale küsimu

sele võib saada ammendava 
vastuse ka loenguid sootuks 
külastamata ja õppematerjale 
lugemata.

Mis on Interneti-seminar?

Õppetöö peaks olema vormilt 
mitmekesine ja üliõpilaste ak
tiivsust stimuleeriv. Käesoleva 
kursuse raames on püütud 
saavutada üliõpilaste suure
mat aktiivsust Interneti-semi- 
naridega. Intemeti-seminaris 
osalemine ei seo üliõpilast 
jäigalt aja ja ruumiga.

Nii mõnelgi üliõpilasel pole 
arvuti kasutamise oskusi ja 
võimalusi. Siin ilmselt taga
siteed pole -  pliiats ja paber

(pro arvuti ja Internetiühen- 
dus) peavad Õppimiseks ole
mas olema.

Teine ja märksa tõsisem 
küsimus on hoiakute ja tah
te küsimus. Kursus ei lõpe 
loenguteksti ülesütlemisega. 
Nii loengut kui ka õpikut on 
kõigepealt vaja mõista. Eksa- 
miküsimus ei pruugi üldsegi 
olla lihtsalt mälu tasemel, 
vaid just mõistmise tasandil.

Arutelud on ka õppejõule 
heaks tagasiside allikaks 
-  millest saadi aru ja millest 
mitte. Ilmselt on Interneti-se- 
minarid suure kursuse puhul 
õige lahend.

Kursuse mitmekesisust ja

ANDRESTENNUS

kättesaadavust suurendab ka 
see, et juba sel aastal salvesta
takse enamik loenguid ja nii 
ei ole enam nende kuulamine 
ja jälgimine jäigalt seotud 
tunniplaaniga. Loengusal- 
vestus Internetiarhiivis või 
arvutikettal lisab uue õppe
materjali.

Võimalus loengut jälgida 
kodust peaks avatud ülikoo
li tudengeile eriti sobima. 
Praegu on lahtine veel see, 
kuidas teha loengute video
salvestused üliõpilastele 
vabalt ja kiiresti kättesaada
vaks, aga samas takistada 
salvestuste ülikoolivälist 
kommertsialiseerumist.

O lev  M ust
TÜ sotsiaalteaduskonna 
psühholoogia osakonna 
dotsent

Üleminek 
uuele 
õppe
kavade 
süsteemi
le (3+2) ei 
seisnenud 
ainult uute
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Huvi AV vastu suureneb
K aja  K aro
TÜ kaugkoolitus
keskuse
tasemekoolituse
spetsialist

Tartu Ülikooli ava- 
tud ülikoolis saab I  
õppida kõigis tea
duskondades ja kolledžites 
ning kõigis õppeastmetes 
ca 60 õppekava alusel.

Avatud ülikoolis õpib um
bes 4300 üliõpilast, st iga 
neljas TÜ üliõpilane.

Viimastel aastatel on AV 
laienenud peamiselt seoses 
uute interdistsiplinaarsete 
õppekavade (nt koolikorral
duse, kultuurikorralduse ma
gistriõppe) avamisega.

Vastuvõtuperioodi jooksul 
üliõpilaskandidaatide seas 
läbi viidud küsitlus näitas, 
et õppimisvõimaluste kohta 
saadakse infot valdavalt aja
kirjandusest, Interneti va
hendusel ning samuti on suur 
osakaal sõprade-tuttavate 
õhutamisel.

Üle 2000 soovija

Käesoleval aastal soovis õpin
guid alustada üle 2000 iiliõpi- 
laskandidaadi. Neist ca 1500 
esitas avalduse põhiõppesse ja 
pisut üle 500 magistriõppes
se. Riikliku koolitustellimuse 
õppekohti on algaval õppe
aastal bakalaureuseõppes 
109, õpetajakoolituse aastal 
26 ja magistriõppes 25, kuhu 
laekus kokku pisut alla 500 
avalduse.

Nagu varasematel aastatel, 
oli ka nüüd riikliku koolitus
tellimuse õppekohtade eriala
dele suurim konkurss -  põhi
õppes koolieelse lasteasutuse

õpetaja (Narvas 
8,2 inimest kohale, 
Tartus 6,5), eripeda
googika 7,6, klassi
õpetaja 5,2, inglise 
keel ja kirjandus 4,8 

1 ^ ^  ja magistriõppes ette- 
j M Щ  võtlus ning tehnoloo

gia juhtimine 6,0 ja 
koolikorraldus 3,4.

Riigieelarvevälistel kohta
del sooviti kõige enam Õppida 
inglise keelt ja kirjandust, 
koolieelse lasteasutuse õpe
tajaks, ajalugu ja eripedagoo
gikat.

Jätkuvalt on populaarsed 
majandus- ja õigusteadus
konna erialad ning Euroopa 
õpingute magistriprogramm. 
Suur konkurss oli ka Türi ja 
Pärnu kolledžis.

Keskmine AV sisseastuja 
on valdavalt 30-40-aastane 
töötav naine, kellel on pere
kond ja lapsed. AV õppetöö 
vorm (vähem loenguid ja 
suurem rõhk iseseisval tööl) 
on sageli ainus sobiv võimalus 
haridusteed jätkata.

Haridustee jätkamine

Valdavalt tullakse omandama 
soovitud kõrgharidust või 
sooritama kraadiõpinguid, 
kuid palju on ka neid, kes 
tulevad jätkama pooleli 
jäänud õpinguid või uut eriala 
Õppima. Omaette sihtrühma 
moodustavad keskharidusega 
töötavad õpetajad, kes saavad 
õppida riikliku koolitustelli
muse raames.

Kõige rohkem õppijaid on

haridus- (ca 700), majandus- 
ja sotsiaalteaduskonnas (ca 
600). Pärnu kolledžis ja filo
soofiateaduskonnas õpib ca 
500 üliõpilast. Esiletõstmist 
väärivad Pärnu ja Türi kol
ledž, kus avatud ülikoolis 
õppijate arv on suurem stat
sionaarsete üliõpilaste arvust.

Teaduskondades ja kolled
žites töötavad AV kontakt
isikud, kelle poole saavad 
üliõpilased pöörduda õppetöö 
küsimustes. Kui probleem 
vajab laiemat kõlapinda, siis 
tuleks sellega pöörduda TÜ 
kaugkoolituskeskusesse Lossi 
24 tasemekoolituse spetsia
listi poole.

Teadmisterohket kooli
aastat kõigile avatud ülikooli 
üliõpilastele!

1254 ü
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Hakkame õppimist õppima!
Enamik Tartu Ülikooli avatud ülikoolis õppijatest omandab 
kõrgharidust või teaduskraadi oma põhitöö kõrvalt. Kuna 
õppetöö toimub tavaliselt kord kuus nädalavahetustel, tuleb 
üliõpilasel teha palju iseseisvat tööd. See eeldab head orga
niseerimisvõimet, et pere ja töö kõrvalt ka õpingutega toime 
tulla. Avatud ülikoolis õppinuna leian, et vahel võib üsna ras
keks osutuda näiteks õppetööks vajalike materjalide otsimine 
raamatukogust või Internetist. Samuti tekib esmakursuslaste! 
tihtipeale probleeme kirjalike tööde koostamisel, eriti siis, kui 
viimastest õpingutest on möödas aastaid.

TÜ kaugkoolituskeskus pakub teadmiste paremaks oman
damiseks kõigile uutele õppuritele võimaluse osaleda õpi
oskuste kursusel (1 AP) novembris. Kahepäevasel koolitusel 
käsitletakse järgnevaid teemasid:
• veebipõhistel kursustel õppimist,
• raamatukogu ja Interneti kasutamist õppetöös,
• õpioskusi,
• õpistiile,
• kirjalike tööde koostamist.

Kursuse hind on 500 kr. Info: www.ut.ee/av. Registreerimi
ne: tel 375 560, e-mail: marjuk@ut.ee.

Marju Koor
TÜ kaugkoolituskeskuse projektijuht

AV arvutiklass
Kõigil avatud ülikoolis õppijail on võimalik kasutada arvuti
klassi, mis asub TÜ Raamatukogu (W. Struve 1) III korruse 
õppekirjanduse lugemissaali ees asuvas ruumis. Klassis on 
10 Internetiühendusega arvutit (Windows 2000, MS Office, 
Acrobat Reader, Internet Explorer).

AV õppijad saavad arvutiklassi kasutaja pileti, mis annab 
eelisõiguse klassi kasutada ning kasutusaegu broneerida. 
Pileteid saab kaugkoolituskeskusest (Lossi 24) või arvuti
klassi administraatorilt klassis.

Arvutiklass on avatud raamatukogu lahtioleku aegadel: 
E-R 9-21, L-P 11-17.

Info: www.ut.ee/e-ylikool/oppija/abioppijale.php, arvuti
klassi administraator: Raigo Ljamin, raigol@ut.ee (arvutiabi 
kättesaadav N, R 17-21 ja L 11-17).

TARTU ÜLIKOOLI 
AVATUD ÜLIKOOLI

AVAAKTUS
reedel, 3. ok toobril 

kell 12 

Tartu Ü likooli aulas

AVATUD ÜLIKOOL - AVATUD TULEVIK

Kas soovid tundma õppida e-õppe võimalusi ning 
proovida kätt veebipõhistel kursustel?

8. oktoobril toimub

e-õppija päev
Kõigil huvilistel kogu Eestist on võimalik osa saada põneva
test videoloengutest ning näidiskursustest.

Päev avatakse pidulikult kell 15.15 avaliku diskussiooniga 
«Е-õpe -  täiskasvanud õppijale?», mis kantakse üle arvuti
võrgus.

Diskussiooni veavad Linnar Viik, Henn Sarv, Anne 
Villems, Aune Valk jt. Huvilistel on võimalik üritusest osa 
võtta samal ajal ka kohapeal Tallinnas TTÜ VI õppehoones 
Ehitajate tee 5 aud 113 ja Tartus Lossi 3 aud 112.

Alates 6. oktoobrist on veebilehel www.e-uni.ee kõigile 
kättesaadavad:
• avalikud veebipõhised näidiskursused,
• õppijate arvamused e-õppe kohta,
• intervjuu aasta täiskasvanud õppijaga,
• info Eesti ülikoolides pakutavate veebipõhiste kursuste 

kohta.

Osalemiseks külasta Eesti e-ülikooli veebilehte aadressil 
www.e-uni.ee/, kust leiad ka infot maakonnakeskustes ava
tud tasuta arvutiklasside kohta.

Päeva korraldavad: TÜ kaugkoolituskeskus, Eesti e-üli- 
kool, Andras, TÕNi maakondlikud esindajad.

E-ülikool avardab 
õppimisvõimalusi
L ehti P ilt
TÜ kaugkoolitus
keskuse
haridustehnoloog

Alates 2003. aasta 
veebruarist on Tartu 
Ülikool Eesti e-üli
kooli liige.

Eesti e-ülikool kujutab en
dast ülikoolide konsortsiumi, 
mille HikmeskÕrgkoolid on 
Tartu Ülikool, Tallinna Teh
nikaülikool, Eesti Põllumajan
dusülikool, Estonian Business 
School ja Eesti Infotehnoloo
gia Kolledž.

Eesti e-ülikooli üks pea
mine eesmärk on pakkuda 
parima kvaliteediga e-kursu- 
si, tagada täiskasvanud õppi
jatele paindlikum õpe ning 
avardada valik- ja vabaainete 
võtmise võimalusi.

E-kursustel osalemine so
bib ideaalselt avatud ülikooli 
tudengitele, kes peavad oma 
õppimist töö, pere ja muude

jaga-kohustustega 
\ ma.

Eesti e-ülikooli 
kaudu saavad üliõpi
lased osaleda kõigil 
e-ülikooli kuuluvate 
ülikoolide e-kursus- 
tel. Senini on AV 
õppijatele suunatud 

e-kursusi veel üsna vähe, kuid 
loodetavasti tekib neid järjest 
juurde.

Tartu Ülikool on võtnud 
suunaks toetada just veebi
põhiste avatud ülikooli aine
kursuste ning täienduskoo- 
lituskursuste väljatöötamist. 
Ka avatud ülikooli õppijad 
saavad omalt poolt kaasa 
aidata sellele, et e-õppe kur
susi juurde tekiks, nõudes 
õppejõududelt ainekursustele 
veebipõhist tuge.

Infot e-kursuste kohta saab 
Eesti e-ülikooli portaalist 
aadressil www.e-uni.ee ning 
Tartu Ülikooli e-ülikooli por
taalist www.ut.ee/e-ylikool.

• «•

Ülikooli nägu mujal 
kujundavad esindajad
A ire  L u ts - 
V ä h e ja u s
TÜ kaugkoolitus
keskuse regionaal- 
tegevuse 
peaspetsialist

1995. aastast hak
kas ülikool regio- 
naaltegevuse kaudu tead
likult arendama koostööd 
Eesti eri piirkondadega.

Ülikooli esindused on ava
tud Tallinnas ja viies maakon
nakeskuses.

Ülikooli Tallinna esindus 
avati 1995. aastal (praegune 
asukoht Kaarli pst 3).

Maakondade initsiatiivil 
on tänaseks ülikooli esinda
jad tööle asunud veel Türil, 
VÕrus, Kuressaares, Kärdlas 
ja Jõhvis.

Millisena paistab Tartu Üli
kool mujal Eestis, sõltub pal
juski ülikooli esindajast maa
konnas. Nemad omakorda va
javad hea maine hoidmiseks 
pidevat tuge koduülikoolist 
informeerituse, tunnustuse ja 
usalduse näol.

Esindajate kaudu teostub 
ülikooli koostöö maakonda
dega. Esindajate osa on selgi

tada välja maakonna 
ja ülikooli ühised 
huvid, käivitada 
ühisprojektid ning 
tutvustada ülikooli 
nii avalike ürituste 
kui ka individuaalse 
nõustamise kaudu. 
Ülikooli esindus

tes saavad kokku tulevased 
tudengid, üliõpilased, koha
likud kooliõpetajad, oma
valitsustöötajad, ettevõtjad, 
vilistlased. Lisaks igapäeva
sele nõustamistööle võtavad 
esindajad vastu avatud üli
kooli sisseastumisdokumente, 
vahendavad täienduskooli- 
tustellimusi ja korraldavad 
kohapeal üksikuid kursusi või 
loengutsükleid.

Vastavalt kokkulepetele tea
duskondadega korraldatakse 
ka avatud ülikooli üliõpilaste 
õppetööd ning eksamite ja 
arvestuste vastuvõtmist.

Ülikooli esindajad maa
kondades on valmis vahen
dama teaduskondade huvisid 
omavalitsustele ja vastama 
küsimustele, mis on seotud 
kohaliku arenguga.

Info: www.ut.ee/uksused/ 
Regionaal/.

Tartu Ülikool
A V A T U D  Ü L I K O O L

Täienduskoolituse raames pakume kursusi 
järgmistele sihtrühmadele:

keeleõpetajad
kunsti-ja
muusikaõpetajad
loodusteaduste
Õpetajad
füüsikaõpetajad
geograafiaõpetajad
arvutiõpetajad
matemaatikaõpetajad
kehalise kasvatuse
õpetajad

kutseõpetajad
treener-j ühendajad
eripedagoogid
haridusasutuste juhid
arhiivitöötajad
keskkonnaspetsialistid
infojuhid
ettevõtjad
tegevjuhid
... ja kõik huvilised!

Lähemat infot sobivate kursuste kohta leiate avatud 
ülikooli koduleheküljelt: http://www.ut.ee/av

Täienduskoolituskursusi pakume ka 
Narva kolledžis (tel 035 606 99, tatjana@narva.ut.ee). 

Pärnu kolledžis (tel 044 505 20, info@pc.ut.ee) ja 
Türi kolledžis (tel 038 491 62, jarvamaa@ut.ee).

Info: TÜ kaugkoolituskeskus, Lossi 24, 51003 Tartu 
Tel 07 375 560, e-post: utop@ut.ee

http://www.ut.ee/av
mailto:marjuk@ut.ee
http://www.ut.ee/e-ylikool/oppija/abioppijale.php
mailto:raigol@ut.ee
http://www.e-uni.ee
http://www.e-uni.ee/
http://www.e-uni.ee
http://www.ut.ee/e-ylikool
http://www.ut.ee/uksused/
http://www.ut.ee/av
mailto:tatjana@narva.ut.ee
mailto:info@pc.ut.ee
mailto:jarvamaa@ut.ee
mailto:utop@ut.ee
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Läbi elulugude Narvat avastamas

« 0  tempora, о mores!», imestavad laagrisärgid 18.-29. augustini toimunud Narva elulugu
de kogumise laagris osalenute seljas. ir in a  k iv im ä e

A n d re s  Toode
Sihtasutuse Pro Narva 
juhataja

Vahetult enne kooli algust, 
augusti teisel poolel toimus 
Narvas elulugude laager, 
kus Tartu Ülikooli üliõpi
lased Tartust ja Narvast 
kogusid üle saja narvalase 
eluloo,

Elulugude talletamiseks 
on palju erinevaid põhjusi, 
näiteks ajaloolaste jaoks on 
elulugu lisaallikaks arhiivides 
ja maapõues leiduvale.

Aga sellest ei piisa, seleta
maks, miks on Eestis elulugu
de korjamine ja avaldamine 
viimase 15 aasta jooksul nii 
populaarne olnud. Küllap on 
peamine põhjus hoopis nen
des valgetes laikudes, mille 
nõukogude aeg jättis eestlaste 
mällu ja ajalukku.

Esimesed 1980ndate lõpul 
toimunud elulugude ehk päri- 
muslaagrid on tänaseks muu
tunud legendaarseks. Neid 
korraldanud ja neis osalenud 
üliõpilastest on saanud Eesti 
tipptegijad -  ministrid, riigi
asutuste ja eraettevõtete ju
hid, tippajakirjanikud ja pea
toimetajad, ete. Kõlab hästi ka 
siis, kui tunnistada, et eduka 
karjääri põhjuseks pole mitte 
laagris osalemine, vaid osale
jate endi aktiivsus, mis neid 
ka pärimusi korjama viis.

Igatahes -  mingi paramee
ter pärimuslaager on ja küllap 
saab sellele kinnitust, kui 
laagris osalenud 14 üliõpilast 
ükskord kooli lõpetavad.

Viimastel aastatel on sel
liseid laagreid toimunud 
vähem, peasüüdlaseks ette
võtmise kõrge hind -  kasvõi 
juba paarikümne inimese 
toitlustamine paari nädala 
vältel tähendab viiekohalist 
summat.

Integreeriv laager

Alati pole küsimus rahas. Üks 
võimalusi on leida laagrile 
rahastajate jaoks lisaväärtusi. 
Näiteks Sihtasutuse Pro Nar
va, Eesti Rahva Muuseumi ja 
TÜ Narva Kolledži ühiselt kor
raldatud elulugude korjamise 
laager oli ühtlasi ka integrat- 
sioonilaager.

Eesti keeles tähendab see, 
et üliõpilased käisid pärimu
si korjamas paaridena, üks

Ljubov K is s e ljo v a
TÜ vene kirjanduse prof

Täna kell 12 avab prorektor 
prof Jaak Kangilaski üli
koolis aulas rahvusvahelise 
konverentsi «Kolmandad 
Puškini lugemised Tartus».

Üritus jätkab 1987. aastal 
prof Juri Lotmani poolt alga
tatud traditsiooni.

Konverentsi korraldaja, 
vene kirjanduse õppetool, 
otsustas selle aasta lugemised 
pühendada kahe silmapaist
va Puškini kaasaegse Vassili 
Zukovski ja Fjodor Tjuttševi 
loomingule. Mõlemal luuleta
jal on tänavu juubel, Žukovski 
sünnist möödub 220 ning 
Tjuttševi sünnist 200 aastat.

Mõlema poeedi looming 
on seotud Eestiga. Vassili 
Zukovski oli TÜ audoktor. 
Tartut peetakse üheks nende 
luuletajate loomingu uuri
mise peamiseks keskuseks. 
Viimastel aastatel on kaitstud 
vene kirjanduse Õppetoolis

Tartust ja teine Narvast. Kuna 
Narva elanikkond on valda
valt venekeelne, väljaspool 
Narvat elavatel eestlastel aga 
tükib vene keele oskus järjest 
enam lonkama, siis tagas sel
line meetod kvaliteetse eluloo 
sõltumata sellest, milline oli 
eluloo rääkija emakeel.

Teisisõnu -  sama võtet 
oleks tulnud kasutada ka siis, 
kui sõna “ integratsioon” oleks 
veel leiutamata. Narvalaste 
paranenud eesti keele ja tart
laste vene keele oskus oli igal 
juhul laagri lisaväärtuseks.

Läbi aegade edukaim

Loomulikult on üliõpilaste 
ettevõtmised natuke ohjelda
matud, liiga täpne raamimine 
ja kantseldamine teeb pigem 
kahju kui kasu. Seda enam, et 
tegelikult toimus Narva päri
muslaager üliõpilaste suve
puhkuse ajal, olgugi, et kahe 
ainepunktilise praktikana.

Näib, et Narvas suutsime 
hoida meelelahutuse ja töö õi
ges vahekorras -  tegemist on 
ühe kõigi aegade edukaima 
pärimuslaagriga.

Üheksa töise päeva jooksul 
salvestati pisut üle saja elu
loo, neist pooled vähemalt 
tunni pikkused, pikimad aga 
üle kolme tunni.

Žukovski loomingust kolm 
magistri- ja üks doktoritöö 
ning oma järge ootavad veel 
üks doktori- ja magistritöö. 
Tjuttševi loomingu kohta 
on kaitstud üks doktoritöö 
ja ettevalmistamisel on üks 
magistritöö.

Kolmandatest Puškini 
lugemistest Tartus võtavad 
peale tuntud erialateadlaste 
(prof A. Ospovat ja prof A. 
Dolinin USAst, prof B. Katz 
Sankt-Peterburgist, prof R. 
Timentšik Jeruusalemmast 
jt) osa ka noored filoloogid. 
Seda võib pidada konverentsi 
eripäraks. 25 Eesti, Läti, Ve
nemaa, Itaalia, Ameerika ja 
Iisraeli teadlase ettekannete 
seas on 11 ettekannet Tartu 
uurijatelt, sealhulgas kolmelt 
doktorandilt ja ühelt magist
randilt. Osavõtjate seas on ka 
aspirandid Peterburist, Mosk
vast ja Milanost.

Info: vene ja slaavi filo
loogia osakonna tel 376 352,
375 353.

Miks on pikkus tähtis? 
Püüdke 35 minutiga teha 
läbi tervitamisrituaal, võõra 
inimesega harjuda, end lahti 
rääkida ja allesjäänud vee
randtunni jooksul oma elu
lugu sisukalt ära jutustada ja 
te enam ei küsi.

Laagri meelelahutuslik osa 
oli osalejate endi kinnitusel 
väga hea, Narva ja Ida-Viru- 
maa eriline keskkond pakkus 
selleks ka erilisi võimalusi.

Anonüümsus ja koodlukud

Ehkki eelreklaami sai laagrile 
kõvasti tehtud, sihtgruppi 
silmas pidades eelkõige ve
nekeelses kohalikus pressis 
(muide, kohalikku eestikeelset 
lehte Narvas polegi), ei läinud 
kõik libedalt.

A n d re s  Toode

Ehkki inimese mälu pee
takse lühikeseks, on üks 
võimalik ajalooallikas just 
nimelt suuline meenutus.

Suulisele ajaloole on võima
lik läheneda vähemalt kahelt 
positsioonilt. Ühte neist nime
tatakse suuliseks looks, ingli
se keeles oral history. Sellisel

In g rid  S ahk
TÜ Kunstimuuseumi 
peavarahoidja

Reedel, 3. oktoobril kell 16 
avatakse ülikooli kunsti
muuseumis näitus “Täna
päeva Minotauros -  antiigi 
motiive eesti kunstis”, mille
ga kunstimuuseum tähistab 
oma jätkuvat 200. juubeli 
aastat.

Näitusel on valik eesti maa
list, skulptuurist ja graafikast 
1960ndatest tänapäevani.

Et tegemist on teema esma
kordse avamisega, on ka näi
tuse eesmärgiks uurida, mil 
moel antiik eesti kunsti üldse 
puudutab.

Antiigipärandit puuduta
vaid töid eesti kunstis pole 
just palju, kuid siiski rohkem 
kui esimesel hetkel oodata 
oskaks. Nagu ikka, sõltub pal
juski piiritõmbamisest, mida 
käsitleda antiigi heiastusena, 
mida üldisema tsitaadina mi
nevikust.

Iga päev laekus elulugu 
või paar, mille rääkija ei 
tahtnud end identifitseerida. 
Kahjuks on selliste hulgas 
ka paar säravalt räägitud ja 
pikka elulugu. Tõsi küll, mõni 
“anonymous” läks nii hoogu, 
et rääkis linti kõik delikaatsed 
isikuandmed, lisaks selliseid
ki, mida ükski andmebaas 
kuskil sisaldada ei julge. 
Kuid inimese soov on seadus 
ja sinna lindile need andmed 
jäävadki.

Probleeme oli veelgi, neist 
konkurentsitult esikohal ma
jade koodlukud. Sellisel juhul 
kasutati ära alternatiivsed 
võimalused -  pandi elulugu 
rääkima pingil istuja või täna
val vastu tulev sõbralikuma 
silmavaatega inimene.

juhul on jutustuse ülesandeks 
anda uusi fakte, history on 
eesmärk ja oral vahend.

Teisel puhul on fookuses 
lugu ja loo rääkija ise, mitte 
faktid ja daatumid. See ongi 
elulugu -  inglise keeles life 
history -  mida subjektiivsem, 
seda huvitavam.

Tähtis on see, kuidas ajaloo 
,,sees“ elav inimene sündmusi

Mall Nukke «Minotaurose
portree»

Kunstiteoste arvuliselt pii
ratud valik kajastab ometigi 
päris hästi neid erinevaid ta
sandeid, mille kaudu antiik 
visuaalsesse kunsti võib sat
tuda -  kas siis reisimuljete,

Lisaks edukusele oli laa
ger tehniliselt innovatiivne. 
Kasutasime uut lahendust 
ja salvestasime kõik päeva 
jooksul lindistatud intervjuud 
öösel arvutisse. Tulemuseks 
on üle 10 gigabaidi helifaile 
ja üks pilgeni täis sihtasutuse 
arvuti.

Digitaalne tippkvaliteet

Ehkki põhiliseks salvestus- 
vahendiks planeeritud Sony 
minidiskdiktofonid saabusid 
alles kolmandal päeval ja neid 
oli kolm korda vähem kui 
tellitud, tõestasid nad kohe 
digitaalse tehnika peakõrgust 
üleolekut analoogsüsteemist. 
Elulood minidiskil oleks üles 
võetud justkui stuudios, täie
likult puudub kassetile nii 
tavaline taustamüra.

Praegu kõrvetatakse interv
juusid laserplaatidele ja siis 
hakkavad üliõpilased neid 
maha kirjutama.

Lõpptulemuseks peaks ole
ma korralik kogus kassetist 
märksa paremini säilivaid 
CDsid, millel peal nii jutt, 
selle mahakirjutus, kui ka pe- 
rekonnaalbumist pärit fotod, 
artiklid, diplomid, aukirjad 
jms materjal. Seega terviklik 
,,toimik“ mille loomist seni
sed tehnilised lahendused ei 
võimaldanud.

Järgmine laager tulemas

Huvitavamad elulood on paari 
aasta pärast kavas välja anda 
raamatus, mille esialgne peal
kiri on «Mina ja Narva. Narva 
elulugudes».

Et raamatu sisu oleks väga 
hea tasemega, on juba praegu 
selge, et järgmise aasta suvel 
toimub Narvas jätkulaager. 
Kohad on väga piiratud, kellel 
huvi, leiab ise õige aadressi, 
kuhu pöörduda.

näeb, tõlgendab, millise kan
ga ta neist kokku koob. Kui 
oral history puhul eksib elu
loo rääkija mõne daatumiga, 
võib see olla ajaloolasele 
probleem, kuid life history 
teevad eksimused huvitavaks. 
Tekib küsimus, miks inimene 
midagi valesti mäletab, miks 
on sündmused valesti meelde 
jäänud?

otsesema müüditõlgenduse 
või abstraktsema klassikaliste 
väärtuste esituse kaudu.

Ülikooli kunstimuuseumi 
ruumides satuvad eesti kunst
nike tööd otseselt kõrvuti 
antiigiga. Kipsvalandite kogu 
ahvatleb võrdlema ja kõrvu
tama tänapäeva ja vanemat 
kunsti. Kuidas sobitub uus 
vanaga, milline on ajas ja 
ruumis kaugete kunstiteoste 
koosmõju, seda tasub oma 
silmaga vaatama tulla.

Näitusetööd (Elmar Kits, 
Lembit Sarapuu, Ülo Sooster, 
Peeter Mudist, Mall Nukke 
jpt kunstnike looming) päri
nevad Eesti Kunstimuuseumi, 
Tartu Kunstimuuseumi, Tal
linna Kunstihoone, ülikooli 
ja kunstnike kogudest. Jüri 
Arraku kaks graafilist lehte 
“Leda luigega” ja “Europe 
röövimine” on kunstniku 
kingitus ülikooli kunstimuu
seumi 200. sünnipäevaks.

Näitus jääb avatuks 25. no
vembrini.

U U D I S E D

Raamatukogus on 
näitus Pihkvast
23. septembril avati TÜ Raa
matukogus näitus “Pihkva kui 
Venemaa kindel kilp” .

Näitus on pühendatud 1100 
aasta möödumisele Pihkva 
esmakordsest mainimisest ja 
see pandi üles seoses Pihkva 
päevadega Tartus.

Väljapanek tutvustab
Pihkvat kui ühte vanimat 
Venemaa linna, mida on mai
nitud kroonikas aastal 903 
seoses vürstinna Püha Olga 
Rossiiskaja nimega.

Läbi sajandite oli Pihkva Ve
nemaa loodeosa majandusliku 
ja poliitilise elu sõlmpunkt, 
iseseisva Pihkvamaa pealinn 
ning väljapaistev kultuuri-, 
kunsti- ja arhitektuurikeskus. 
Pihkvaga on olnud tihedalt 
seotud Puškin, Mussorgski, 
Rimski-Korsakov. Samuti on 
olnud Pihkval tähtis osa Ve
nemaa loodepiiride kaitsjana. 
Temaatiline ekspositsioon 
annab Pihkvast ajaloolise 
ülevaate.

Näitus jääb avatuks 5. ok
toobrini.

Massikommunikat
siooni õpiku esitlus
1. oktoobril kell 15 toimub 
Tallinnas rahvusraamatu
kogu kuppelsaalis raamatu 
“McQuaili massikommunikat
siooni teooria” esidus.

Esinevad õppejõud prof 
Marju Lauristin, prof Peeter 
Vihalemm, ajakirjanikud Tii
na Kaalep, Priit Pullerits jt.

Eesti keeles ei ole seni ilmu
nud täielikku ja süstemaatilist 
ülevaadet massikommunikat
siooni põhiprobleemidest. TÜ 
ajakirjanduse ja kommunikat
siooni osakond on tõlkinud 
ja toimetanud TÜ kirjastuses 
välja antud mahuka teooria- 
raamatu.

Denis McQuail on Amster
dami Ülikooli emeriitprofes
sor massikommunikatsiooni 
alal ja külalisprofessor Sou
thamptoni Ülikoolis, paljude 
tuntud raamatute autor.

Tema teoseid kasutatakse 
õppevahenditena ülikoolides 
ja täienduskursustel kogu 
maailmas.

Eesti geoloogide 
kokkutulek
Eile algas TÜ Raamatukogus 
kahepäevane Eesti geoloogide 
IV ülemaailmne kokkutulek 
“Eesti geoloogia uue sajandi 
künnisel” .

Ettekannetes käsitletakse 
nii kõrgharidusreformi ja 
geoloogia õpetamist kui ka 
Eesti geoloogia uurimusi 
(fennoskandia kilbi tektooni
line areng, Läänemere geo
loogia aspektid, Eesti maa
varad jne).

Laupäeval toimub ka eriala
ne ekskursioon.

Konverentsi korraldavad 
TÜ geoloogia instituut ja Eesti 
Geoloogia Selts.

Info: www.ut.ee/BGGL.

Kolledži üliõpilased 
saavad rahvus
vahelise tunnistuse
Briti Nõukogu Eestis ja TÜ 
Narva Kolledži vahelise koos
töölepingu alusel sooritavad 
Narva kolledžis õppivad tule
vased inglise keele õpetajad 
rahvusvahelise keeleeksami.

Edaspidi saavad kolledži 
lõpetajad koos lõpudiplomiga 
ka Briti Nõukogu keeleoskuse 
tunnistuse, mis on tulevasele 
tööandjale heaks kvaliteedi 
garantiiks.

Vene kultuuri konve-
e а

rents Tartu Ülikoolis
Näitus «Tänapäeva Minotauros» 
uurib antiigipärandit eesti kunstis

Subjektiivsem lugu on huvitavam

http://www.ut.ee/BGGL
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Õ N N I T L E M E

70
Imbi-Helene Sibul,
koristaja -  28. september

60
Mart Lintsi,
spetsialist -  1. oktoober

55
Ljudmila Savihhina,
laborant -  30. september 
Eino Kiidron, 
lukksepp -  1. oktoober 
Oskar Müürisepp, 
valvur -  1. oktoober 
Svetlana Kuul, 
raamatukoguhoidja -  2. 
oktoober

45
Mai Ots
dotsent -  28. september

40
Maret Murde,
laborant -  29. september 
Tiit Võlli,
ametnik -  29. september 

35
Kerly Kustavus
vanemlaborant -  28. septem
ber
Piret Tüür,
vanemlaborant -  29. septem
ber
Einike Pilli,
lektor -  30. september 
Mari Punab,
assistent -  2. oktoober

30
Kaja Tamm,
valvur -  30. september

H A N S A P A N G A  S T I P E  N D I U  MI КО N KU R S S

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja Hansapanga stipendiu- 
mikonkursi. Välja antakse kuni viis 15 000 krooni suurust sti
pendiumi. Stipendiumi võivad taotleda TÜ täiskoormusega 
bakalaureuseõppe üliõpilased alates 3. semestrist, kellel on 
silmapaistvad õppetulemused ning kes on aktiivsed ühis
kondlikus tegevuses.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 
1, oktoobriks esitada:
• avaldus ja elulookirjeldus üliõpilase isikuandmete, sisse

tulekute, pere suuruse ja eriala nimetamisega,
• soovitus ja soovitajad stipendiumi taotlejale, milles antak

se ülevaade ühiskondlikust aktiivsusest,
• tõend õppetulemuste kohta (kinnitatud dekanaadis). 
Taotlused esitada Tartu Kultuurkapitali büroosse 
Raekojaplats 8 III korrus.

Info: www.kultuurkapital.ee ja www.ut.ee või tel 
441 500.

« 2 0 0  A A S T A T  
E E S T I  K E E L E  Ü L I K O O L I Õ P E T »

24. septembril tähistati 200 aasta möödumist eesti keele 
õpetamisest Tartu Ülikoolis. Pärast juubelikonverentsi aulas 
avati ajaloo muuseumis näitus “200 aastat eesti keele üli
kooliõpet”.

Näituse koostaja Mare Viiralti sõnul tutvustab väljapanek 
üsna pikka ajajärku meie keeleuurimise ajaloos ja on suuna
tud laiale vaatajaskonnale, kõigile, keda huvitab eesti keele 
ajalugu ja saatus.

Eksponeeritud on stendid faktilise materjaliga, mitmesu
guseid huvitavaid dokumente ja trükiseid ning prominentse
tele õppejõududele kuuluvaid isiklikke esemeid.

Päev varem avati näitus ka humanitaarraamatukogus 
(Jakobi 1). Raamatunäitusel on väljas tööd, millest on kuju
nenud 200 aastat eesti keele uurimise ja õpetamise ajalugu, 
lisaks koopiad käsikirjadest ning dokumentidest. Selle näi
tuse koostas Sirje Madisson.

nr 9
Paavo Palk. Jakob Heinrich von Lilienfeld — Euroopa ühendaja 
Põltsamaalt

Krahv Hermann Keyserling. Filosoofi reisipäevik: (Katkendeid)
Ute Gahlings. Teekond iseenda juurde: Sissejuhatus Filosoofi 
reisipäevikusse
Moritz Schlick. Pööre filosoofias
Rudolf Carnap. Metafüüsika ületamine keele loogilise analüü
siga
Otto Neurath. Protokoll-laused
Vahur Laiapea. Palun kirjuta ruttu kui võimalikult...: Kurtidest 
lastest, nende keeltest, keelte õppimisest ja õpetamisest
Merili Metsvahi. «Ja seal oli' suur madu...»: Püha Jüri legend setu 
naise Ksenja Müürsepa vaimses universumis
Mats Meriste, Kalle Kirsimäe. Kasari delta areng ja Matsalu lahe 
maismaastumine: Inimmõju või looduslikud protsessid?

Edgar Sepp, Jüri Roosaare. Rakkautomaat, Markovi ahelad ja 
maakasutuse modelleerimine
Ain Ruthe, Moonika Aunpuu, Mait Kriipsalu. Orgaaniliste kau- 
bandusjäätmete katsekompostimine ja komposti sobivus kasvu
substraadiks
Marko Kaunis. Saanamäe geoloogilise ehituse mõju bioloogili
sele mitmekesisusele
Barbi Pilvre. Kes räägib teleekraanil?: Naised meedia kõver
peeglis
Meie vastus: Eduard Laamani päevik 1922-1940. III
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T I I G R I Ü L I K O O L I  S T I P E N D I U M I D

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (EITSA) kuulutas Tiigriüli- 
kooli programmi raames välja Tiigriülikooli stipendiumid 
Eesti doktorantidele õpinguteks välisriikide ülikoolides IKT 
erialadel (stipendiumifond 300 000 kr) ja IKT doktorantidele 
Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides (500 000 k).

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. oktoober.
Info: www.eitsa.ee/tiigriylikool/konkursid.asp.
Riikliku IKT kõrghariduse toetusprogrammi Tiigriülikool 

eesmärk on toetada nii IKT infrastruktuuri väljaarendamist 
kõrgkoolides kui ka IKT valdkonna õppejõudkonna ja kraa
diõppe infrastruktuuri väljaarendamist.

Tiigriülikooli programmi rahastamiseks on sel aastal 
laekunud riigieelarvest ja lisaeelarvest kokku 28 miljonit 
krooni. Programm jaotab toetusi nii sihtfinantseerimise kui 
ka avalike konkursside kaudu, programmi administreerib 
Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus.

Lisainfo: Katrin Pink, Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus, 
Rävala pst 14, Tallinn, 10143, tel 6 285 800, faks 628 5801, 
Katrin.Pink@eitsa.ee, www.eitsa.ee/tiigriylikool/.

R A A M A T U O K S J O N

TÜ Raamatupood korraldab 15. novembril kl 11.15 peahoo
nes VII raamatuoksjoni.

Teemal “Eesti sõja-ajalooline ja  sõjanduslik raa
mat” võetakse ilmumiskoha piiranguta vastu Eesti auto
rite eesti või algupäraselt ka mõnes muus keeles ilmunud 
teoseid, sh mälestusi ja belletristikat, samuti tõlkeid. Eesti 
keelde tõlgitud teoseist võetakse vastu vanemaid või harul
dasi mugandusi vm eriti väärtuslikku. Võetakse ka võõrsil 
võõrkeeles ilmunud sõja-ajaloolisi, sh mälestusteoseid, mis 
puudutavad Eestit või eestlasi. Eestis ilmunu tinglik ülem
piir on aastal960, kui see ei ole bibliofiilne väljaanne või 
haruldane trükis.

Teemal “Eesti kiriku-, kooli- ja  kodulooline raa
mat” võetakse ilmumisaega ja -kohta piiramata vastu 
nii Eesti kui ka võõrautorite eesti või võõrkeeles ilmunud 
teoseid (nii uurimusliku, teatmelise kui ka mälestusliku ise
loomuga teoseid, sh eriti paigaloolisi).

Teemal “Eesti vanem ja/või haruldane raamat” 
võetakse ilmumiskohta piiramata vastu kõiki eestikeelseid 
või Eestis ilmunud võõrkeelseid trükiseid ilmumisajaga kuni 
1860, hilisemast ajast kuni tänapäevani ainult haruldasi või 
väheliikuvaid eestikeelseid või Eestis ilmunud või Eesti koh
ta käivaid võõrkeelseid trükiseid.

Trükiseid võetakse ainult valikuliselt, silmas pidades 
nende väärtust, seisundit ja nõutavust. Peale raamatute 
on oodatud ka periodica, trükigraafika, väiketrükised jms, 
samuti dokumendid ja käsikirjad.

Vastuvõtt TÜ Raamatupoes tel 441 102, faks 07 441 465, 
e-post: bookshop@ut.ee) Tartus Ülikooli 11 II korrusel poe 
lahtioleku aegadel E -  R 9 19, 17. oktoobrini (incl).

Trükise alghinna määravad eksperdid, kes võivad tarbe 
korral tulla pakutavat valima ja hindama ka kohapeale. 
Lõppmüügihinnast läheb 20% poe kasuks.

Oksjoni kataloog ilmub novembri algul.

KAITSMISED
27. sept kl 12 kaitseb Jyväskylä 
Ülikoolis Eesti esimest suhte- 
korraldusvaldkonna doktoritööd 
Kaja Tampere teemal “Public 
Relations in a Transition Society 
1989-2002: Using a Stakeholder 
Approach in Organisational 
Communications and Relations 
Analyses”. Juhendaja: prof 
Jaakko Lehtonen. Oponent: prof 
Gary W. Selnow (San Fransisco 
State University).

29. sept kl 16.15 kaitseb nõu
kogu saalis Aarne Männik kesk- 
konnafüüsika erialal doktoritööd 
“ Implementation and validation 
of the nonhydrostatic adiabatic 
core of the numerical weather 
prediction model HIRLAM”. 
Juhendaja: prof Rein Rõõm. 
Oponendid: dr Pedro M.A. 
Miranda (Lissaboni Ülikool), dr 
Carl Fortelius (Soome Meteoro- 
loogiainstituut).

1. okt kl 14 kaitsevad ph 227 
koolikorralduse erialal magistri
töid:
Kristel Tamm “ Enesehindamise 
rakendamisest Kohtla-Järve 
Gümnaasiumis”. Juhendaja: 
Hasso Kukemelk. Oponent: 
Heiki Krips;
Matti Kangor “Kutseõpetajate 
pädevused lähtuvalt nende 
pedagoogilistest arusaamadest 
ja professionaalsest arengust”. 
Juhendaja: Hasso Kukemelk 
Oponent: HiieAsser;
Hene Binsol “Kirjutamisraskus- 
tega laste õigekirjaoskuste aren
damise võimalused APSTest2 
abil”. Juhendaja: Kaja Plado. 
Oponent: Krista Sunts;
Aili Kiin “Õppekomplekt Noor 
keelekasutaja II koolis”. Juhen
daja: Tiia Pedastsaar. Oponent:

Astrid Aus;
Juta Nugin “Enesehindamine 
Tartu Täiskasvanute Gümnaa
siumis”. Juhendaja: Tiia Tamm
aru TTÜ. Oponent: Heiki Krips.

1. okt к 16.15 kaitseb nõukogu 
saalis Mait Kõiv doktoritööd 
“Ancient Tradition and Early 
Greek History. The Origins of 
States in Early-Archaic Sparta, 
Argos and Corinth. Tallinn: Avi
ta, 2003, 427 lk.”. Juhendaja: 
prof Mati Laur. Oponendid: prof 
HarijsTumans (Läti Ülikool), prof 
Eduard Frolov (St. Peterburi Üli
kool).

1. okt kl 16.15 kaitseb Lossi 3- 
406 Tõnno Jonuks magistritööd 
“Eesti metalliaja usundi põhijoo
ni". Juhendaja: prof Valter Lang. 
Oponendid: PhD Andres Tvauri, 
prof Tarmo Kulmar.

3. okt kl 10.15 kaitseb õigus
teaduskonnas (Näituse 20-203) 
Julia Laffranque doktoritööd 
“Kohtuniku eriarvamus. Selle 
võimalikkus ja vajalikkus Eesti 
Vabariigi Riigikohtus ja Euroo
pa Kohtus”. Juhendaja: prof R. 
Narits. Oponendid: külalisprof 
U. Lõhmus, E. Kergandberg.

6. okt kl 16 kaitseb ph 102 Kris
tel Nõlvak magistritööd “Müüdi
lise maailmapildi avaldumisvor
me nüüdisteatris”. Juhendaja: 
prof Luule Epner. Oponent: MA 
Aare Pilv.

SEMINARID
29. sept kl 18.15 algab Eesti 
Looduseuurijate Seltsi majas 
(Struve 2) kultuuri ja keskkonna 
vahelisi suhteid vaagiv avalik 
seminarisari “elu-S-ilmad”. 
Kõneleb Toomas Trapido teemal 
“Kas looduse mõistmiseks tuleb 
ta enne maha lüüa?’’.

TÜ usuteaduskonna, Saksamaa Religiooniloo Uurimisseltsi,
Akadeemilise Teoloogia Seltsi ja Eesti Akadeemilise
Orientaalseltsi 6. ühiskonverents 3. ja 4. oktoobril TÜ pea
hoones nõukogu saalis

PÕHITEKSTIDE TÄHENDUS 
RELIGIOOSSELE IDENTITEEDILE

Reede, 3. oktoober
9.15 prorektor prof dr Tõnu Lehtsaare avasõnad ja tervitu

sed
9.30 prof dr Egon Brinkschmidt “Der “Grundtext” im 

Spannungsfeld von Autonomie, Heteronomie und 
Theonomie”

10.10 prof dr Tõnu Lehtsaar “The Religious Aspect of 
Identity Change in Conflict Situations”

10.50 prof dr Toomas Paul “Die Rolle der Bibel im 
Aufkommen des Selbstbewusstseins der Esten”

11.50 prof dr Kalle Kasemaa “Die Bedeutung von 
Grundtexten für die religiöse Identität anhand des 
Buches “Kusari” von Jehuda Halevi”
prof dr Manfried Dietrich “Die kanonischen 
Götterlisten von Ugarit”
prof dr Thomas Kämmerer “Zur Bedeutung von 
Grundtexten für die religiöse Identität in Alt- und 
Neu-Sumerischer Zeit”

15.20 prof dr Juha Pentikäinen “The Signs on the Sacred on 
Rocks and Religious Epics”

16 doz dr Marju Torp-Kõivupuu “The Part o f Agenda in 
Development o f Religious Identity on Example South- 
Estonian Funeral Customs”, (eesti k, ingliskeelse resü
meega).

17 dr phil Mare Kõiva “Folk Books o f Wisdom and the 
so-called Bible o f Heathen Religion”

17.40 mag theol Andres Saumets “Apokalyptisches 
Bewusstsein und Sektierertum: Zur Auslegung 
der Johannes-Offenbarung bei den heutigen sog. 
christlichen Sekten”

Laupäev, 4. oktoober
9.30 mag theol Ain Riistan (mit mag Lea Altnurme): 

“Aspects o f Identity-Related Bible Reading: Estonian 
Free Churches in the Wake o f Referendum About Es
tonia Joining EU”

10.10 mag theol Lea Altnurme “Basic Texts in the Religious 
Biographies”

10.50 lic theol Randar Tasmuth “From the Reward of 
Good Tidings to the Written Gospel: Evaluating the 
Meaning o f the Proclamation and the Text”

11.50 mag Aira Võsa “Adam vor und nach dem Fail. Die 
Geschichte des androgynen Urmenschen nach J.G. 
Gichtel (1638-1710)”

12.30 mag art (hist)Andres Herkel “Der Rhythmus und der 
Klang des archaischen Textes”

13.10 dipl phil Teet Toome “Boddhisattva in Lotus Sutra: А 
Cosmic Identity”

15.20 doz dr Urmas Petti (mit dipl theol Merle Riistan) “The 
Relation between Luther and Lutheran Church in the 
View o f Th. Harnack, Theologian in Tartu on 19th 
Century”

16 mag theol Alar Helstein “A  Comparative Typology of 
Biblical and Scientific Reasoning”

17 prof dr Tarmo Kulmar “Der Grundtext und die 
religiöse Identität im totalitären Staat”

17.40 dr theol Riho Altnurme “Biblical Grounds for the 
Relations Between the Church and State in the 
Official Texts o f Estonian Evangelical Lutheran 
Church in the Soviet Period”

18.20 Saksamaa Religiooniloo Uurimisseltsi esimees prof dr 
Manfried Dietrich

T U  A K A D E E M I L I S E  S P O R D I K L U B I  
95.  A A S T A P Ä E V

3. oktoobril kell 17 algab ülikooli aulas Tartu Ülikooli Aka
deemilise Spordiklubi 95. aastapäeva tähistamine. Aktusel 
peab avakõne rektor prof Jaak Aaviksoo, ettekandega 
spordiklubi ajaloost esineb Vello Lään. Sõna võtavad Eesti 
Olümpiakomitee president Mart Siimann, Tartu abilinnapea 
Laine Jänes ja sportlane Maidu Laht. Aktusel nimetatakse 
ka akadeemilise spordiklubi auliikmed.

LOENGUD m TEATED
30. sept ja 1. okt kl 18.15 peab 
Näituse 2-207 tuntud 18. sajandi 
vene kultuuri uurija Milano Üli
kooli prof Laura Rossi venekeel
sed loengud teemal «M.Muravjov 
ja vene sentimentalismi algus» ja 
«M.Muravjov ja Lääne-Euroopa 
kultuur».

1. okt kl 18 toimub keemiarin
gis vabade kunstide prof Tõnu 
Õnnepalu “ Praktilise lugemise ja 
kirjutamise” (FLKU.01.108) loeng 
teemal “Tark ja rumal jutustaja”. 

1. okt-17. dets igal kolmapäeval 
kl 18.15 toimub ph 102 usu
teaduskonna loengukursus 
“Meditsiin ja religioon” (2AP). 
Õppeinfosüsteemis on võimalik 
kursusele registreeruda aine- 
nimetuse “Teadus ja religioon” 
(USUS.02.068) all. Info: Heli 
Kuuste, heliku@ut.ee, tel 375 
300.

1. okt kl 9.30 peab ph 227 
hommikupalvust EKNK Tartu 
Maranata koguduse pastor Algis 
Astrnäe.

1. okt alustab neljandat tege
vusaastat Tartu Üliõpilaste 
Mälumänguklubi. Kohtutakse 
kohvikus Mamman (Raatuse tn 
ühiselamus). Oodatud on kõik 
kilvahuvilised. Info: www.hot.ee/ 
eria, aolesk@ut.ee.

Novembri lõpuni on saksa filo
loogia raamatukogus avatud 
Ago Teedemaa näitus “Armas 
Supilinn”.

Eesti Teaduste Akadeemia pa
kub raamatukogu sotsiaaltea
duste saalis huvilistele võimalust 
tutvuda akadeemikuvakantside- 
le kandideerivate isikute kohta 
esitatud materjalidega. Küsida 
sotsiaalteaduste saali teenin- 
dusletist.

http://www.kultuurkapital.ee
http://www.ut.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.eitsa.ee/tiigriylikool/konkursid.asp
mailto:Katrin.Pink@eitsa.ee
http://www.eitsa.ee/tiigriylikool/
mailto:bookshop@ut.ee
mailto:heliku@ut.ee
http://www.hot.ee/
mailto:aolesk@ut.ee
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TÜ Akadeemiline 
Spordiklubi saab 95
V arje  S o o tak

Tartu Ülikooli Akadeemili
sest Spordiklubist on saa
nud ülikooli ja linna suurim 
sporditegevuse korraldaja 
ning arendaja.

Tartu Ülikooli Akadeemili
se Spordiklubi (TÜ  ASK) ju
hatuse liikme Harry Lembergi 
sõnul on klubi üks põhiüles
andeid eelkõige ülikooli oma 
liikmeskonna harrastus- ja 
tippspordialase tegevuse kor
raldamine. «Suurenenud on 
klubi sportlaskond, kuhu kuu
lub üle paarisaja sportlase. 
Nende hulgas on neidki, kes 
jätkavad oma sportlaseteed 
ka pärast ülikooliõpingute 
lõppu. Samuti kasvatame juba 
mitmendat aastat mõnel spor
dialal endale linnanoortest 
järelkasvu,» ütles Lemberg.

Kui 4. oktoobrill908 asutati 
Üliõpilaste Ring Sport, kelle 
Õigusjärglaseks TÜ ASK end 
peab, oli spordihuvilisi asuta- 
jaüliõpilasi 34.

Klubi eelkäijad

Kuigi ülikooli kauaaegse 
õppejõu ja spordiajaloo uurija 
Valter Lengi sõnul tegutses 
vehklemismeister ülikoolis 
juba tõenäoliselt neli sajandit 
tagasi, sai süstemaatiline ke
haline kasvatus alguse alles 
pärast ülikooli taasavamist 
aastal 1802,» selgitas Lenk. 
«See ei olnud küll veel sport 
tänapäevases mõttes. Ülikool 
pakkus vaimu harimise kõival 
kehaliseks kultuuriks vehkle- 
missaali, tantsupõrandat, rat- 
sutamisrada ja ujumisasutust, 
hiljem hakati tegelema ka 
võimlemisega.»

Valter Lenk rääkis, et spor

di mõiste hakkas levima alles 
20. saj algul. 1908 asutatud 
Üliõpilaste Ring Sport sai hil- 
jetn nimeks Üliõpilaste Selts 
Sport, kus uisutamisele li
sandusid võistlused jalgpallis, 
tennises, suusatamises, kerge
jõustikus, maadluses, tõstmi
ses. 1910 astus selts Balti 
Olümpiakomitee liikmeks.

Eesti Akadeemiline 
Spordiklubi

Eesti ülikooli asutamise järel 
hakkas selts korraldama üli
õpilaste spordivõistlusi ja üli
kooli spordis esindama. 1921 
nimetati selts Eesti Akadeemi
liseks Spordiklubiks.

Valter Lenk kinnitab, et eriti 
tuntuks saadi kergejõustikus 
ja pallimängudes. «Nendel 
aladel anti täiendust rahvus
koondistele, ka olümpia
mängudeks. Kergejõustikus 
võideti Eesti meistri tiitleid 
84 korda.»

Kõige olulisemaks kujunes 
aga Lengi sõnul regionaalsete 
üliõpilasmängude käivitami
ne aastal 1923. «Need kasva
sid peagi SELLi (Soome, Eesti, 
Läti, Leedu) mängudeks. Tra
ditsioon jätkus pärast 1940. 
aasta katkemist 1998.»

Kuigi okupatsiooniaastail 
klubi suleti, jätkus ülikooli 
sporditegevus ning sportlased 
tõid ülikoolile tihti kuulsust. 
1946. aastast korraldas spor
ditööd ülikooli spordiklubi.

«Ülikoolist kasvas välja nii 
maailma- kui ka Euroopa 
meistreid, olümpiavõistlejaid. 
Klubi oli arvestatav konku
rent mitte ainult Eestis, vaid 
ka ülevenemaalistel üliõpi- 
lasvõistlustel ja endise NSV 
Liidu meistrivõistlustel,» ütles

Valter Lenk.
TÜ spordiklubi 1990. aasta 

uus põhikiri kinnitab järjepi
devust 1908. aastal asutatud 
spordiringiga. 2002. aastast 
kannabki klubi nime MTÜ 
Tartu Ülikooli Akadeemiline 
Spordiklubi. Klubiga liideti 
k ehaku ltuuriteaduskonna 
spordikeskus ja ülikooli 
spordibaasid. Spordiklubi 
juhatuse esimees on ülikooli 
haldusdirektor Riho Illak.

MTÜ Tartu Ülikooli 
Akadeemiline Spordiklubi

Harry Lembergi sõnul on spor
diklubi praegu 18 spordialalii- 
du liige. «2002. aastal võideti 
61 Eesti meistritiitlit, tänavu 
tuleb kindlasti rohkem.»

Valter Lenk lisab, et eel
oleval hooajal võistleb Eesti 
meistriliigas kolm klubi palli- 
mänguvõistkonda: korvpalli
meeskond TÜ/Rock, korv- 
pallinaiskond Tartu Ülikool/ 
Leibur ja võrkpallinaiskond 
Tartu Ülikool/Eeden.

Maadleja Helger Halliku, 
vehkleja Olga Aleksejeva, ae
rutajate Peeter Beckeri ja Tar
mo Tootsi, kergejõustiklase 
Sirkka-Liisa Kivine ja mitme 
teise eesmärgiks on pääseda 
Ateena olümpiamängudele.

Küsimusele, mis on praegu 
klubi põhiprobleem, vastas 
Lemberg, et hästi toimima 
hakanud klubi tegevust piirab 
ruumikitsikus. «Kuigi harras- 
tuspordiga tegelevate üliõpi
laste arv on suur, on tahtjaid 
palju rohkem, ruumid on täis 
hommikust õhtuni. Loodame, 
et koostöös Tartu linna ja 
riigipoolse abiga saame Ujula 
tänava spordikompleksi edasi 
arendada,» ütles Lemberg.

UT K U S I B

Kas sport segab teie õpinguid?

Sportlase jaoks raske küsimus. 
Ainepunktisüsteem võimaldab 
75% ikka täis saada. Õnneks 
ei ole meil palju loenguid. Aga 
kui kuu aega treeninglaagris 
oled, siis jääb päris palju asju 
tegemata.

Seni oleme Peetriga parima 
tulemuse saanud möödunud 
aastal aerutamise juunioride 
Euroopa meistrivõistlustel 
Zagrebis. Koos oleme sõitnud 
kaks aastat. Treenime Ema
jõel, jõe äärde oleks väga 
uut sõudebaasi vaja. Kuigi 
me ei ole sõude-aerukeskuse 
SAK klubi liikmed, lubatakse 
meil lahkesti nende ruume 
kasutada.

Ja uut süstagi oleks vaja, 
praegusega on sõidetud kuus 
aastat.

Sport segab rohkem kooli. 
Kui trennist tuled, katsu siis 
mõni õpik ette võtta. Jätkan 
õpinguid eksternina, et saada 
bakalaureusekraad. Õnneks 
ei ole ka mul palju loenguid. 
Treeninglaagrid peaks roh
kemgi olema, aga kui oleks, 
siis oleks kooliga päris jama.

Praegu on eesmärgiks 
olümpiamängudele pääseda. 
Maailma meistrivõistlustel, 
kus võistles rohkem kui 40 
paatkonda, olime 200 m 13- 
ndad, 500 m 17-ndad. Olüm
piale pääsemiseks oleksime 
pidanud esimese kuue hulgas 
olema. Lootus püsib. Mais 
tuleb väga hästi Euroopa 
meistrivõistlustel sõita, peab 
jõudma vähemalt finaali 9 
parema hulka.

J u lia
K rasn ova
TÜ vene 
ja slaavi 
filoloogia 
4. aasta 
üliõpilane, 
tõkkejooksja

Rohkem segab õppimine kui 
sportimine. Esimesel kahel 
aastal jõudsin kõike teha, rah
vusvahelisel noorte filoloogide 
konverentsil ka ettekande pi
dada. Sel aastal tahan ülikooli 
ära lõpetada, aga segadust on 
õppekavadega. Kui ülikooli as
tusin, oli üks õppekava, nüüd 
juba kolmas. Mõned ained 
ei lähe enam üldse arvesse. 
Kõrvaleriala on psühholoogia, 
tahaksin jätkata spordipsühho- 
loogiaga magistrantuuris.

Spordis on parimad tulemu
sed olnud: 58,78s 400 tõkke
jooksus, mis on ka Eesti kõige 
aegade edetabelis kolmas 
tulemus, ja 4x400 teatejooksu 
võitsime Euroopa karikal uue 
Eesti rekordiga 3.37,52. Ees
märgiks täita olümpianorm.

Üliõpilassportlane Julia Krasnova ületab edukalt tõkkeid 
nii eksamitel kui ka jooksurajal. VARJE SOOTAK

A K A D E E M I L I S E  S P O R D I K L U B I  
J U U B E L I  A K T U S
3. oktoobril kl 17 TÜ aulas

Aktuse avab rektor Jaak Aaviksoo.
TÜ ASK ajaloost ettekanne Vello Läänelt.
Sõna võtavad Eesti Olümpiakomitee president Mart Siimann, 

abilinnapea Laine Jänes, üliõpilassportlane Maidu Laht jt. 
Klubi auliikmeteks nimetatakse Edgar Naarits, Ilmar Kullam, 

Martin Kutman, Valter Lenk, Heino Lipp ja Atko-Meeme 
Viru.

Valter Lenk auliikmeks
V arje  S o o ta k

Väljapaistvate teenete eest 
sporditegevuse arendami
sel saab ülikooli akadeemi
lise spordiklubi auliikmeks 
teiste hulgas ka Valter Lenk.

Kehakultuuriteaduskonna 
kauaaegne õppejõud, endine 
sportmängude kateedri ju
hataja, dotsent Valter Lenk 
hakkas ülikooli spordiajalugu 
uurima juba üliõpilaspõlves.
«Selle pisiku sain Gustav 
Adolfi gümnaasiumi suure
päraselt ajalooõpetajalt,» 
ütles Lenk.

1998 ilmus Valter Lengi 
sulest raamat «Üliõpilassport 
«Eestis», mis käsitleb üli
õpilasspordi kujunemislugu 
Academia Gustaviana (1632) 
kehalisest kasvatusest täna
päeva spordini välja.

Raamatu kirjutamisel ka
sutas Valter Lenk põhiliselt 
arhiiviandmeid, kuid loeta
vuse elavdamiseks ka ajale- 
hematerjale. Samuti tugineb 
raamat üliõpilassportlaste 
meenutustele (Aleksander 
Illi, Richard Mast jpt).

T Ä N A  L E H E S

Sügishooaeg
raamatukogus
LK 3

AIESEC viib 
tudengid reisile
LK 2

Külalised 
Max Plancki 
Ühingust
LK 2

U U D I S E D

Suhtekorraldus- 
konverents Riias
3. ja 4. oktoobril toimub 
Läti Ülikoolis rahvusvaheline 
Läänemere regiooni ülikoolide 
koostöövõrgustiku seminar 
«University PR and Media».

Seminaril käsitletakse üli
koolide meediasuhteid, suhte
korralduse probleeme sõltu
valt ülikoolist või regioonist.

Eestit esindavad seminaril 
TÜ, TPÜ, TTÜ ja EPMÜ suh
tekorralduse, välissuhete jt 
valdkondade esindajad.

Tartu Ülikoolist esineb ette
kandega administratsiooni- 
direktor Reet Mägi, kes teeb 
ülevaate Eesti ülikoolide 
suhtekorraldusest ning seda 
mõjutavatest teguritest. Tea
betalituse juhataja Illari Lään 
räägib infosüsteemide kasva
vast tähtsusest Tartu Ülikooli 
kommunikatsioonis.

Kokku on seminaril esinda
tud kuus Läänemere regiooni 
riiki: Eesti, Läti, Leedu, Soo
me, Venemaa ja Poola.

Kunstimuuseumis 
on uus näitus
Täna kell 16 avatakse üli
kooli kunstimuuseumis näitus 
«Tänapäeva Minotauros -  an
tiigi motiive eesti kunstis».

Muuseumi peavarahoidja 
Ingrid Sahki sõnul on välja 
pandud valik eesti maalist, 
skulptuurist ja graafikast 
1960ndatest tänapäevani. 
«Näha saab Elmar Kitse, Ülo 
Soosteri, Peeter Mudisti, 
Jüri Arraku, Mall Nukke jpt 
loomingut.» Jüri Arrak (TÜ 
vabade kunstide professor 
1996) kingib muuseumile 
200. aastapäeva puhul graa
filised lehed «Leda luigega» ja 
«Europe röövimine».

Info: www.ut.ee/
artmuseum/uus naitus.html.

Tarm o
T oo ts i
TÜ
kehakultuuri
teaduskonna 
3. aasta 
üliõpilane, 
aerutaja

P e e te r
B ecker
TÜ
kehakultuuri
teaduskonna
diplomiõppe
lõpetanu,
aerutaja

«Koos endise dekaani ja 
emeriitprofessori Atko-Meeme 
Viruga valmistame praegu 
ette kehakultuuriteaduskonna 
ajaloo raamatut,» rääkis Lenk. 
Teaduskond tähistab novemb
ris 75. aastapäeva.

Valter Lenk on Eesti Aka
deemilise Spordiliidu üks 
taasasutajaid ja üliõpilas
mängude taaskäivitajaid.

Üliõpilasspordi ajaloost on 
spordimuuseum kokku sead
nud tähtpäevateemalise näi
tuse, mida saab näha Tartus 
asuvas spordimuuseumis.

O N L f A U E - K Ü S E T L U S

Kuidas meeldib TÜ 
ajalehe uus veebiküig?

Vastajaid: 163

Uus küsimus: Kuidas peaks 
valima üliõpilasesindust? 

Vastata saab aadressil 
www.ut.ee/ajaleht/.

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Majandusteaduskonna lõpetanud Imre Karulin töötas AIESECi vahendusel kaheksa 
kuud Ghanas. P ild il Eesti praktikandid ühes Aafrika retrokohvikutest. e r a k o g u

AIESEC viis tudengid 
Ladina-Ameerikasse

© •

Max Plancki Uhingu 
delegatsioon ülikoolis

Uhendkuningriigi 
haridusjuhid Tartus

Tulekul on arsti
teaduskonna päevad

Biomeedikumi ning Euroopa 
kolledžiga.

Max Plancki Ühing on 
sõltumatu uurimisasutus, 
mis asutati 1948 Göttingenis 
rahvusvahelisel tasemel fun- 
damentaaluuringute tegemi
seks loodus-, humanitaar- ja 
sotsiaalteaduste vallas.

MPÜ instituutides kes
kendutakse eeskätt kõige 
innovatiivsematele teadus
suundadele, mis oma inter
distsiplinaarse iseloomu või 
aparatuuri kulukuse tõttu 
pole Saksamaa ülikoolide 
süsteemis enesele kohta 
leidnud. Praegu on MPÜ1 
Saksamaal 80 instituuti ja 
uurimisasutust, 3 instituuti 
asub välismaal. Peale nende 
tegutseb instituutide juures 
ligi 45 iseseisvat, noortead- 
lastest koostatud järelkasvu- 
gruppi. 2003. aasta jaanuari 
seisuga töötas MPÜ 80 
instituudis, laboratooriumis 
ja uurimisgrupis kokku ligi
12 000 kaastöölist, kellest u 
3500 olid teadustöötajad.

kaasa East Anglia Ülikooli 
kliinilise epidemioloogia ja 
rahvatervise professor Ian 
Harvey.

Külalised kohtuvad ülikoo
li juhtkonnaga, külastavad 
Euroopa kolledžit, kaugkoo
lituskeskuse molekulaar- ja 
rakubioloogia instituuti ning 
Biomeedikumi. Arutatakse 
koostööperspektiive Suur
britannia kõrgharidus- ja tea
dusasutustega, sh East Anglia 
Ülikooliga.

U U D I S E D

Aino Järvesoo 
kunstinäitus
10. oktoobrini saab Tallinna 
Keskraamatukogus vaadata 
TÜ auliikme Aino Järvesoo 
(1910-2003) kunstitööde 
näitust.

Välja on pandud Järvesoo 
maalid ja tekstiilid. Aino 
Järvesoo lõpetas 1938 etno
graafina Tartu Ülikooli ja 
1944 sai Tallinna kunstikooli 
diplomi.

Ta emigreerus Saksamaale 
ja sealt edasi Ameerikasse. 
Omandanud kunsti ja esteeti
ka pedagoogikadoktori kraa
di, töötas ta kuni pensionile 
minekuni kunstipedagoogika 
professorina.

1995 asus Järvesoo elama 
Tartusse, kus tegi palju üli
kooli kunstide osakonna maa
li õppetooli arendamiseks.

Näituse korraldas Aino 
Järvesoo fondi algatusrühm 
tema 93. sünniaastapäeva 
puhul.

Vallo Tillmann sai

firofessoriks ja 
astekliiniku juhiks

TÜ nõukogu valis augusti 
lõpus pediaatria professoriks 
TÜ lastekliiniku vanemtea
duri, SA TÜK lastekliiniku 
arst-õppejõu med-dr Vallo Till- 
manni (sünd 1963).

16. septembril valis kliini
kumi juhatus prof Tillmanni 
ülikooli lastekliiniku juhata
jaks.

Tilmann on lõpetanud TÜ 
arstiteaduskonna cum laude 
1988, meditsiinidoktori kraa
di kaitses Manchesteri Üli
koolis 2000. Töötanud Keila 
haiglas ja Suurbritannia laste
haiglates.

Ilmunud 72 teadusartiklit. 
Doktoritöös uuris laste lühi
ajalise kasvamise metodoloo
gilist, biokeemilisi ja kliinilisi 
aspekte.

Peamised uurimisvaldkon
nad: kasvuhormooni puudu
likkuse defitsiidi diagnostika 
lastel, kasvuhormoonravist 
tingitud hormonaalsed ja bio
keemilised muutused veres, 
nende muutuste seos lühiaja
lise kasvuga.

Arstiteaduskond 
annab medaleid
10. oktoobril antakse arstitea
duskonna päeva aktusel tea
duskonna medalid farmaatsia 
instituudi juhatajale, prof 
Peep Veskile, ajakirja Eesti 
Arst peatoimetajale, SA TÜK 
närvikliiniku arst-õppejõule 
Väino Sinisalule, endisele 
Eesti Arstide Liidu presiden
dile, psühhiaater Andres 
Lehtmetsale, psühhiaatriaklii
niku kauaaegsele õppejõule 
dots Lembit Mehilasele ja 
farmakoloogia instituudi dots 
Margareete-Helge Otterile.

Medal «Tartu Ülikooli arsti
teaduskond» on kõrgeim au
tasu, millega väljendatakse 
tunnustust teaduskonnale 
osutatud teenete eest.

Sven L eh e m e ts
TÜ majandusteaduskonna 3. 
aasta üliõpilane,
AIESECi Tartu juhatuse liige

Möödunud suvel saatis 
AIESEC Tartu välispraktika- 
le 8 inimest, kellest kolme 
sihtpunktiks on olnud Ko
lumbia ja ühel Venezuela.

Peatselt on neile järgnemas 
üks praktikant Brasiiliasse 
ja veel üks eestlane Kolum
biasse.

Tartu Ülikooli majandus
teaduskonna lõpetanud Imre 
Karulin jõudis Kolumbiasse 
augustis. Imrele on see juba 
teine praktikakogemus läbi 
AIESECi. Pärast kõrgkooli läks 
Imre audiitorina tööle Ghana 
panka. Pärast kaheksat kuud 
Ghanas Eestisse tagasi tulles 
liitus ta ka ise AIESECiga. 
Olles organiseerinud kahele 
Tartu tudengineiule praktika
kohad Kolumbiasse, otsustas 
ta ka ise minna uuele ringile. 
Nüüd töötab ta de San-Buena 
Ventura ülikoolis lektorina 
ja aitab kohalikul AIESECil 
tudengeid välispraktikale 
saata. Koduseid hoiab Imre 
toimuvast kursis oma värvi
kate kirjadega.

Katkendid Imre kirjadest

Iga uus algus erutab ning ega 
mu esimene tööpäev erand 
polnud, eriti minusugusel, kel 
pole aimugi professionaalsest 
õpetajatööst. Unustamata 
ei saa jätta fakti, et riigi- ja 
enamasti ka ülikoolide töö
keeleks on siiski mulle tund
matu hispaania keel. Mind 
tutvustaksegi suhteliselt puise 
inglise keelega, kuid muidu 
väga meeldivale ja abivalmile 
prodekaanile, kes rõõmsalt 
seletab, et tema on ametis 
olnud vaid kaheksa päeva 
ning vabandab seega juba ette 
mõningat asjatundmatust.

Minu puhul siis tuleb anda 
loenguid ainetes «Rahvus
vaheline rahandus» ja «Stra
teegiline juhtimine». Liigne 
tagasihoidlikkus pole kunagi 
kasuks tulnud ja loomulikult 
ma nõustun. Positiivse vas
tuse andmisele annab palju 
kaalu tõik, et õppetöö toimub 
siiski inglise keeles ning tu
dengid ise on seitsmendalt ja 
üheksandalt kursuselt.

Peagi tutvun minu eelkäija 
praktikandist hindu Paragi 
ja tema endiste ning minu 
tulevaste tudengitega. Tu
dengid on väga meeldivad, 
viskavad nalja ja aitavad igati 
kaasa väga vaba tunnisisese 
Õhkkonna loomisele.

Asjaolu, et kõigi inglise keel 
rohkem või vähem metsas on, 
ei häiri absoluutselt. Tudengid 
kuulavad õhinal Eesti tutvus
tust ning õhtuks on tunne iga
ti ülev ja hea. Eesti tutvusta
misest saab hiljem mu siinne 
leivanumber, praeguseks olen 
teinud neid eri formaatides ca 
kümme ja loodetavasti teavad 
nüüd nii mõnedki noored 
Kolumbia haritlased üht-teist 
meie väiksest kuid tublist 
kodumaast.

Nagu lõunas ikka, pakub 
alguses bussisüsteem meie 
ornungiga harjunud inimes
tele avastamisrõõmu, et mitte 
öelda avastamisnalja. Siinsed 
bussid on enamasti Detroidi 
tehaste toodang -  eri vanu
ses, alates legendaarsetest 
50ndate mudelitest kuni suh
teliselt kobedate isenditeni, 
kel vanust vaid napid paar 
tosinat aastat. Bussipeatused 
küll eksisteerivad, kuid nen
de kasutamise järele puudub 
vajadus, käe tõstmisest piisab, 
et vapper raudruunakutsar 
Juan või Pablo oma suksu 
kiirelt sinu jalge ees peataks. 
Eks pealehüppamine käib

A IE S E C  T A R T U

Vahendab üliõpilaste 
tööalast praktikat välismaal 
Info: Narva mnt4-A108, 

tel 376 329, 
tartu.ee@aiesec.net.

ka kiiresti ning enne, kui 
piletiraha jõuad maksta, on 
bussiroolis olev J. R Montoya 
kaasmaalane juba ammu 
jõuliselt kiirendanud ning 
halvemal juhul on gringost 
uustulnuk leidnud end näoli 
mõnes istmereas. Väga tervis
lik igatahes füüsilisele vormile 
ning ega bussilt mahatulek 
(mis loomulik toimub ainult 
seal, kus senjoor või senjoora 
bussireisija soovib) ka just 
aeglaselt käi -  protseduur 
algab ikka kutsari reipalt (loe 
järsult) pidurit vajutades ning 
lõpeb reisija sama reipa maha- 
hüppamisega.

Kohalik baar on väga meeldiv 
asutus -  piisavalt räämas, kuid 
seda lõbusamatest ning jo- 
viaalsematest tudenginoortest 
täidet baariuberik, kus möir
gab makk ja möirgab rahvas.

Eestlasena tundub, et kes 
iganes meid laulurahvaks 
nimetas, pole vist Kolum
biast küll midagi kuulnud. 
Iga kõlanud laul oli vähemalt 
superhiti, kui mitte kultusliku 
hümni staatuses ning kohali
kud kuld-, hõbe- ja vaskkõrid 
ei häbene sekunditki kaasa 
laulmata olla. Peale joviaalse 
kaasalaulmise oli punkril veel 
teine tõsine pluss -  kolumbia- 
lastele meeldib väga tantsida 
ning mütsi maha võttes tuleb 
tõdeda, et see tuleb neil vägagi 
edukalt välja. Salsa, merenge 
jm  latiinokraami taustal noor
te puusatööd jälgides puhkab 
iga ilusaid vaateid armastava 
inimese pilk.

Lauri R a n d v e e r
TÜ rahvusvahelise koostöö 
juhi assistent

5. ja 6 . oktoobril külastab 
Eesti Teaduste Akadeemia 
vahendusel ülikooli Max 
Plancki Ühingu (MPÜ) de
legatsioon eesotsas ühingu 
endise asepresidendi prof 
Klaus Hahlbrockiga Max 
Plancki Taimearetuse Uurin
gute Instituudist Kölnis.

Delegatsiooni kuuluvad prof 
Ernst-Detlef Schulze (Max 
Plancki Biogeokeemia Insti
tuut, Jena), prof Jan Harff 
(Läänemere Uuringute Insti
tuut, Warnemünde/Rostock), 
prof Dieter Freude (Leipzigi 
Ülikool), Angelika Lange-Gao 
MPÜ välissuhete osakonnast 
ja dr Alice Rajewsky Saksa 
Teadusuuringute Ühingust.

Külalised kohtuvad rek
tori ja prorektoritega ning 
tutvuvad igaühe erihuvidest 
lähtuvalt ülikooli instituuti
dega -  botaanikaaia, füüsi
ka ja geoloogia instituudi,

Lauri R a n d v e e r
TÜ rahvusvahelise koostöö 
juhi assistent

6.-12. oktoobrini toimuva VI 
täiskasvanud õppija nädala 
raames külastavad haridus- 
ja teadusministeeriumi ning 
ülikooli Ühendkuningriigi ha
ridusministeeriumi esindajad 
eesotsas ministeeriumi välis
suhete osakonna juhataja Rita 
Giffeloniga.

Koos nendega teeb visiidi

Tänavused arstiteaduskon
na päevad algavad 9. ok
toobril kell 9 Biomeedikumis 
üliõpilaste teaduskonve
rentsiga.

Üliõpilased peavad oma 
konverentsil 19 ettekannet.

10. oktoobril kell 9 toimub 
samas õppejõudude, teadu
rite, doktorantide ja magist
rantide teaduskonverents, kus 
peetakse ettekandeid kahel 
sümpoonionil -  biomeditsiini 
ja tervishoiu olulisematest tu
lemustest ja intergratsioonist 
kliinilises meditsiinis.

11. oktoobril kell 10 algab 
Linkbergi auditooriumis 
(Puusepa 8) rahvatervishoiu 
konverents. TÜ tervishoiu 
instituudi juhataja prof Raul- 
Allan Kiivet peab loengu 
teadus- ja arendustegevusest 
tervishoiu instituudis ja eme

riitprofessor Astrid Saava rah
vatervise õpetamisest Tartu 
Ülikoolis.

Sotsiaalministeeriumi rah
vatervise osakonna juhataja 
Ain Aaviksoo ettekande tee
ma on «Arst on hea haiguste 
ennetaja», ministeeriumi 
tervise arengu instituudi di
rektorilt Maarike Harrolt on 
ettekanne «Tervise arengu 
instituut: väljakutsed ja või
malused».

Tuleval reedel kell 14 algab 
aulas aktus. Akadeemilise 
loengu teema on «Ravim
preparaatide väljatöötamise 
tulevikusuunad» ja selle peab 
prof Peep Veski.

Aktusel antakse kätte arsti
teaduskonna medalid, magist
ridiplomid, eriarsti kutsetun
nistused ning autasustatakse 
teaduskonverentsi parimaid.

Professor Peep Veski.

Arstiteaduskonna üliõpilaste teaduskonverentsil peetakse 
19 ettekannet. a n d r e s  t e n n u s

mailto:tartu.ee@aiesec.net
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Raamatukogu on töötegemise koht
K ris tja n  K a lju n d

U U D I S E D

Rahvusvaheline
romaanikonverents
Tartus toimus Eesti Võrdleva 
Kirjandusteaduse Assotsiat
siooni (EVKA) 5. rahvusvahe
line konverents «Romaanižanr 
tänapäeva maailmakirjandu
ses: hüpe või seisak?»

Konverentsi avas Rahvusva
helise Võrdleva Kirjandustea
duse Assotsiatsiooni täitevko
mitee liige, «Canadian Review 
o f Comparative Literature» 
peatoimetaja Jonathan Hart, 
kes on Alberta Ülikooli (Kana
da) prof Hart ja ka luuletaja.

Kümnest riigist pärit et
tekandjad käsitlesid täna
päeva romaanižanrit, post
modernismi ja modernismi 
vahekordi romaanis, ulme
romaani, feministlikku ning 
maskulinistlikku romaani jm.

EVKA esimehe prof Jüri Tal
veti sõnul osales konverentsil 
ka palju noori Eesti kirjandus
teadlasi.

Rahvusvaheline 
e-õppe konverents
1.-4. oktoobrini toimub üli
koolis rahvusvaheline konve
rents «e-õpe loodusainetes ja 
keskkonnahariduses», mis on 
pühendatud infotehnoloogia 
kasutamisele tavakooli aine- 
õppes.

Ettekannetes ja arvuti
klassi tundides tutvustatakse 
haridusele suunatud Inter- 
neti-ressursse ning nende 
rakendamist koolis.

See 2001. aastal alguse saa
nud projekt oli esimene ELi 
tsentraalne haridusprojekt, 
mille koordineerimise õiguse 
sai Eestist Tartu Ülikool.

Ülikooli raamatukogu di
rektori kabineti eesruumi 
parkett lainetab, suuremate 
kühmude otsa võib suisa 
koperdada. «Me nimetame 
seda altpoolt tulevaks init
siatiiviks, mis on vaja maha 
suruda,» ütleb direktor Too
mas Liivamägi kütteperioodi 
algust oodates.

«Kui on külm ja niiske, tu
leme välja, kui on soe ja kuiv, 
tuleme välja, aga kui on soe 
ja niiske, siis on katastroof,» 
võtab Liivamägi lõppenud 
suve kokku, kui alustame 
ringkäiku ümberkorralduste
ga majas.

Esimese asjana hakkab sil
ma, et kataloogisaali arvutid 
pole enam lehmakettidega 
seina küljes kinni. «No need 
ma palusin ära võtta. Turva
väravast väljudes nad muidugi 
piiksuvad, nagu muuseas olu
de sunnil ka WC prill-lauad.»

Ajakirjanduse lugemissaal 
on suve jooksul korruse võrra 
maapinnale lähemale kolinud. 
«Tahtsime sikud lammastest 
eraldada,» selgitab Liiva
mägi. «Kontingent, kes siin 
käib, on teistsugune kui see, 
kes lugemissaalis käib. Need, 
kes toolidesse kirbud toovad, 
reeglina lugemissaali ei jõua. 
Ka õppija jaoks on leheluge
mine teistsugune tegevus.»

TÜ  Raamatukogu direktor Toomas Liivamägi sõnul saavad raamatukogus omavahel kokku ka need inimesed, kes iga
päevatöös oma kitsasse valdkonda kapseldunud.

L A E N U T U S T E  J A O T U S

2001 2002
Avakogust............... .........22%.................... 33%
Hoidlast.............................78% .................... 67%

2003
..73%
..27%

Kolhoosnik sai märjaks Kokku tehti 2003. a septembris 22 900 laenutust.
Kohe seina taga on ajakir
janduse hoidla, mis viimase 
uputuse ajal kannatada sai. 
Liivamägi näitab ajalehe Kol
hoosnik kaustu, mille vahelt 
paistvad koltunud lehed on 
samamoodi laines nagu par
kett kabinetipõrandal. «Taas
tusime sellest uputusest alles 
nüüdseks,» räägib Liivamägi. 
«Osa asju õnnestus restaureeri
da, osa pidime asemele ostma. 
Kuna oleme sundeksemplari 
raamatukogu, on meil olemas 
kogu Eesti perioodika.»

Kuidas sundeksemplaride 
jagamine tänapäeval käib? 
Igast vähemalt 50se tiraažiga 
trükisest jagatakse 8 sundek
semplari: kaks rahvusraama
tukogule, kaks TÜ Raamatu
kogule, kaks kirjandusmuu
seumile, üks akadeemilisele 
raamatukogule ja üks veel 
kellelegi. Alla 50se tiraaži 
puhul saavad rahvusraama
tukogu ja TÜ Raamatukogu 
kumbki ühe eksemplari. «See 
on ülikoolile natuke koormav, 
aga on trükiseid, mida me tei
siti kuidagi kätte ei saakski,» 
tunnistab Liivamägi. «Eesti on

üks väheseid riike, kus ei ole 
books in print süsteemi.»

Uues 45 töökohaga arvuti
klassis on vaid paar vaba 
lauda. «Ma ei nimetaks seda 
arvutiklassiks, pigem tööko
haks,» parandab Liivamägi. 
«Siin ei ole pidevalt valves ole
vat inimest, kasutajad peavad 
arvutiga ise hakkama saama, 
probleemide tekkimisel saab 
muidugi ka nõu küsida.»

Laenutusinfo lühisõnumiga

Ruumis käib praegu nö test- 
periood, jälgitakse kasutushar- 
jumusi ja klientuuri. Tulevikus 
läheb arvutite kasutamine 
ID-kaardi põhiseks. «Sertifit
seerimiskeskus töötab meile 
praegu vastavat lahendust 
välja. Kehtima hakkab ka üli
kooli liikmeskonna prioriteet.»

Uue arvutisaali eeliseks on 
ruumikus. «Kui tavaliselt on 
arvutiklassides vähe ruumi, 
siis meil mahuvad lauale 
ka kõik õppematerjalid ja 
raamatud. Nii et siin peaks 
realiseeruma informatsiooni
le ligipääsu kõrval raamatu

kogu teine tähtis funktsioon 
-  füüsilise (ja ka elektrooni
lise) töökeskkonna loomine,» 
unistab Liivamägi.

Elektroonilisi uuendusi on 
kavas veelgi -  laenutähtaja 
ületamise, järjekorras oleva 
raamatu saabumise jmt kohta 
saavad soovijad sügise lõpus 
teateid ka sõnumina oma mo
biiltelefonile tellida.

Avariiulite pinda tuli raama
tukogule suve jooksul juurde 
umbes üks kilomeeter, mis on 
viiendik avariiulite mahust. 
Liivamägi on tulemusega ra
hul: «Avakogu laenutuste osa
kaal on aasta-aastalt tõusnud, 
mis muudab laenutuse kiire
maks ja mugavamaks, kuna 
mitu vahendajat kaob ära.»

Kirjandus kolmes grupis

Kogu maja on viimaste aastate 
jooksul muutunud rohkem 
iseteeninduslikuks. Tänu 
sellele on ka töötajate hulk 
paari aastaga veerandi võrra 
vähenenud.

Kaotati eraldi õppekir
janduse osa, mittevajalikud

Suvel sisseastujaid registreerinud arvutid viidi õppeaasta 
alguses raamatukokku kõigile kasutada, 2 x  k r i s t ja n  k a l ju n d

raamatud kingiti või müüdi, 
allesjäänud paigutati ava
riiulitele. Kirjandus on nüüd 
paigutatud kolme valdkonna- 
saali: loodus-, sotsiaal- ning 
humanitaarteadused. Igas 
saalis on koos selle valdkonna 
teadus- ning õppekirjandus, 
lisaks erialaajakirjad.

Möödume klaasseinast, 
mille taga räägib lektor 
kümnekonnale kuulajale info
tehnoloogiast. «Selliseid ruu
me, kus saaks teha grupitööd, 
peab raamatukogus rohkem 
olema.»

Võimalike uute grupitöö

ruumidena näeb Liivamägi 
osa kohvikust ning kindlasti 
ka kataloogide elektrooni
liseks muutmisel vabanevat 
pinda.

«Raamatukogu on üha 
enam see koht, kus eri eri
alade inimesed kokku saavad. 
Hoolimata sellest, et mujal 
lähevad õppe- ja töötingi
mused paremaks, pole meie 
külastajate arv viimase kahe 
aasta jooksui vähenenud,» on 
Liivamägi rahul.

Lainetava põrandaga ruu
mis ootavadki Liivamäge juba 
uued külalised.

Ain Kaalep saab 
Hispaanialt autasu
5. oktoobril annab rektoraa
dis Hispaania suursaatkonna 
esimene sekretär Agustin 
Anguera Ain Kaalepile 
Isabella Katoliiklase ordeni 
(Encomienda de la Orden de 
Isabel la Catölica).

Tõlkija ja kirjanik Ain Kaa
lep pälvib kõrge autasu silma
paistvate isiklike teenete eest 
Eesti ja Hispaania kultuurisi
demete arendamisel.

Isabella Katoliiklase orden 
on Hispaania kõrgemaid ja 
prestiižikamaid riiklikke 
autasusid, mis antakse sil
mapaistvate teenete eest

kultuuride lähendamisel ning 
vastastikuse teineteisemõist
mise süvendamisel.

Ain Kaalep oli ülikooli va
bade kunstide professor 2002. 
aastal.

• •

Ülikoolide muuseumid peavad muutuma atraktiivsemaks
V a rje  S o o ta k

10. oktoobril kell 10 algab 
ajaloo muuseumis TÜ Kuns
timuuseumi juubeliseminar 
«Muuseum ja teadus -  kui
das eksponeerida atraktiiv
selt?»

Kunstimuuseumi direktori 
Inge Kuke sõnul tahab muu
seum oma 200. aastapäeva 
seminariga juhtida avalikkuse 
tähelepanu nii kogu Eestis kui 
ka ülikoolis endas ülikoolide 
muuseumidele.

Ülikooli muuseumide kogud 
on komplekteeritud omal ajal 
õppe- või teaduskogudena.

«Meie muuseumid on 
kõrvale jäetud nii riiklikust 
finantseerimisest kui ka riik
likest programmidest, kuid 
meie kogud ületavad nii kvan
titeedilt kui ka kvaliteedilt

mitmeid maakonnamuuseu- 
me jt. Samuti ei dubleeri meie 
kogud maakonna ega riiklike 
muuseumide kogusid,» selgi
tas Inge Kukk.

Tartus on 18 muuseumi ja 
teisi atraktiivseid külastus- 
paiku. «Peame oma kogusid 
huvitavalt, atraktiivselt ja 
kaasaegselt eksponeerima, 
sest õppetööga on need nüüd 
palju vähem seotud kui komp
lekteerimise ajal.»

Välisülikoolide muuseumid 
tegelesid nende probleemi
dega Inge Kuke sõnul juba 
paarkümmend aastat tagasi 
ning on leidnud lahendusteid, 
millest olevat meilgi õppida.

«Püüame konverentsil koos 
kolleegidega otsida vastust 
küsimusele, kelle jaoks on üli
koolide muuseumid. Minne
sota ülikooli kunstimuuseumi

direktor Lyndel King on väit
nud, et ülikoolide muuseumid 
ei ole enam ammu ülikooli 
muuseumid selle algses 
tähenduses, vaid muuseumid 
ülikooli juures, kes osutavad 
rohkem avalikku teenust ega 
ole enam nii tihedalt seotud 
õppetööga.»

Utrechti Ülikooli akadeemi
lise kultuuripärandi vanem
konsultant, IC OM i alakomitee 
UMAC asepresident Steven W. 
G. de Clercq räägibki semina
ril muuseumidest ühiskonna 
peeglina. ICOM on rahvus
vaheline muuseumide ühing, 
mille juures on ka ülikoolide 
muuseumide sektsioon.

Madalmaade lugude joonis
tajad ülikooli kunstimuu
seumis. ANDRESTENNUS

XXVII Eesti õigus
teadlaste päevad
9. ja 10. oktoobril algavad 
Tartus järjekordsed õigustead
laste päevad.

Päevi korraldavad Eesti 
Juristide Liit ja Eesti Aka
deemiline Õigusteaduse Selts 
koos TÜ õigusteaduskonna, 
justiitsministeeriumi jt. Õi
gusteadlaste päevad avab 
õigusteaduskonna dekaan, 
Eesti Akadeemilise Õigustea
duse Seltsi esimees prof Kalle 
Merusk. Osavõtjaid tervita
vad president Arnold Rüütel, 
justiitsminister Ken-Marti 
Vaher jt.

Plenaar- ja teiste istungite 
päevakavas on üle paari
kümne ettekande õigustea
duse aktuaalsetest probleemi
dest, sh ELi põhiseaduslikust 
lepingust, Eesti haldusõiguse, 
kriminaalmenetluse jt refor
midest jm.
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Õ N N I T L E M E

Prof Ain Heinaru 60
Meie teadusprorektor Ain 
Heinaru on täna jõudnud oma 
esimese tõsise juubelini, mis 
annab põhjust teda põgusa- 
malt iseloomustada.

Ain Heinaru on läbi-Iõhki 
ülikooliinimene. Astus Tartu 
Ülikooli bioloogiasse 1962, 
doktoreerus 1971, assisten
diks valiti 1972, korraliseks 
professoriks 1992. Järeldok
torina Edinburghi Ülikoolis, 
külalisteadlasena Uppsala, 
Manchesteri ja Leipzigi üli
koolides.

Ain Heinaru valis oma eri
alaks geneetika, sügavam 
huvi koondus aspirantuuri 
ajal mikroobigeneetikale. 
Aspirant Heinaru oli õnnelik 
inimene, sest tema juhendaja 
oli Eugen Tallmeister. Dr Tall
meister sisendas oma õpilasse 
jäägitu huvi teaduse vastu, 
koolitas õpilasest õppejõu ja 
lihvis õpilasele juba sünni
päraselt olemuslikku ohvitser- 
likku käitumist ning rühti.

Õpetaja külvatud seeme 
kannab rikkalikku vilja. Hein
arul on juba avaldatud üle 
150 töö, neist kolmandik eri
ala tippajakirjades. Üliõpilas
tele on adresseeritud 5 õppe
vahendit. Tema juhendamisel 
on kaitstud 8 doktorikraadi, 
teadusmagistrite kokkuluge
misest on loobunud. Teda on 
pärjatud EV riikliku teadus
preemiaga 1992. Heinaru 
teadustöö põhisuundi iseloo
mustatakse märksõnadega 
„biodegradatsioon«, „kesk
konna biotehnoloogias „mik- 
roobiökoloogia« ja „tööstuslik 
biotehnoloogia^

Heinaru ei ole ära põlanud 
pakkumisi teenida ühiskonda 
(sh ülikooli) laiemalt kui oma

teadus- ja õppetöö. Eesti Va
bariigi haridusministeeriumi 
teaduse ja kõrghariduse osa
konna juhataja 1996-1998, 
bioloogia-geograafiateadus- 
konna dekaan 1998-2003, 
teadusprorektor käesolevast 
kevadest.

Kuidas jõuab üks inimene 
nii palju? See on erakordne 
töökus ja sihikindlus. On 
küllalt tavaline, et keeruliste 
probleemide lahendamisel 
hoiab Ain Heinaru oma al
luvaid töös õhtutundideni. 
Vähe sellest. Siis ta saadab 
kolleegid hinge tõmbama, ise 
aga teeb öö läbi arvutusi, et 
hommikul kella kaheksast 
dispuute jätkata.

Ain! Soovime Sulie pal
ju õnne, jõudu ja jaksu 
edaspidiseks! Oinalt poolt 
tuletan Sulle meelde, et 
eukarüootse raku geneetiline 
regulatsioon erineb tunduvalt 
prokarüootsest. Hoia oma 
tervist!

KÕigi kolleegide nimel,

Jüri Kärner
Õnnesoovidega ühinevad 

kolleegid rektoraadist

60

Ain Heinaru,
teadusprorektor -  3. oktoober 
Leonid Randvere,
majahoidja-remonditööline 
-  7. oktoober

50

Mihhail Burak,
lukksepp -  7. oktoober 
Anneli Kolk,
vanemteadur -  8. oktoober

45

Andres Pulges,
kliiniku juhataja -  5. oktoo
ber
Andres Arend,
dotsent -  8. oktoober

25

Eva Roomets,
arst-resident -  3. oktoober

S O K R A T E S E  ALLPFtOG RAM M I DE 
I N F O P Ä E V A D

Socratese Eesti büroo kutsub kõiki huvilisi osalema Sokratese 
allprogrammide Comenius, Erasmus, Grundtvig, Lingua ja 
Minerva tsentraliseeritud koostööprojektide infopäevadel 
Tallinnas ja Tartus.

Tartu infopäev toimub 6. oktoobril kl 14-17 SA Eesti Õi- 
guskeskuse Toome konverentsimaja saalis Lossi 19.

Tallinna infopäev on 7. oktoobril ki 14.-17 Eesti Rahvus
raamatukogu kuppelsaalis Tõnismägi 2.

Huvilistel eelnevalt registreeruda tel 6 962 410 või aadres
sil socrates@archimedes.ee.

Kuna infovahetus toimub osaliselt huvigruppides, palu
me registreerimisel teada anda, milline allprogramm huvi 
pakub. Info allprogrammide kohta on Socrates Eesti büroo 
koduleheküljel http://www.socrates.ee.

TÜ välisüliõpilastalitus kutsub infopäevale kõiki, kellel 
on tekkinud küsimusi Erasmuse õppekavade arendamise 
projektide (PROG, MOD), intensiivprogrammide (IP) ja 
temaatiliste koostöövõrkude (TNP) kohta.

T A R T U  Ü L I Õ P I L A S T E  
L O O D U S K A I T S E R I N G I  4 5 .  A A S T A P Ä E V A  

V I L I S T L A S K O N  V E R E N T S
10. oktoobril kell 10 Paides. Osavõtusoovist palume teatada: 

Tiiu Saarist, tiiusaarist@hot.ee, tel.05157105.

UNIVERSITAS
TARTUENSIS
TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 
Trükk: o/ü Greif

Tegevtoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Kristjan Kaljund 
Infotoimetaja Kerli Kuusk 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa

Ülikooli 18, Tartu 50090 
Tel: 07 375 680,051 42 300 
E-post: ajaleht@ut.ee 
Faks: 07 375 440 
http://www.ut.ee/ajaleht

Neljapäeval, 9. oktoobril 
kelM 6.30-18.00 

Tartu Ülikooli peahoone ruumis 102 
seminar

INFOSÜSTEEMIDE KASUTAMINE 
EL PROGRAMMIDEST 

UURIMISRAHA TAOTLEMISEL
16.30-17.00 Eestile avatud EL teadus- ja haridusprogrammid.

SA Archimedes juhatuse liige, Tartu büroo juhataja Ülle Must

17.00-18.00 Potentsiaalsete finantseerijate otsing andmebaasist 
ResearchResearch,
Infosüsteem ERtS võimaluste kasutamine projekti 
koostamisel.
TÜ Raamatukogu peabibliograaf, SA Archimedes ekspert 
Marika Meltsas

Seminaril antakse ülevaade Eesti teadlastele avatud teadus- ja haridus
programmidest ning sellest, kuidas võib andmebaasidest olla kasu edukate 
projektide koostamisel.
Seminarile on oodatud Tartu ülikoolide töötajad, teadlased, doktorandid, 
magistrandid.
Korraldamist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.
Seminaril osalemine on tasuta! Kõigile eelregistreerunud osavõtjatele 
loengumaterjalid.

Palume registreeruda hiljemalt kolmapäevaks, 8. oktoobriks 2003
TÜ Tehnoloogiainstituudi koduleheküljel www.tuit.ul.ee

Lisainfo: Liina Kuum, liina.kuum@ut.ee, telefon 07 374 803

Г &  TEHNOLOOGIAINSTITUUT

ARCH IM EDES

e n terp r ise  estonia

tT U  T e a d u s- ja
' ARENDUSOSAKOND

Ta r t u  Ü l ik o o l
Tartu Ülikool võtab 
üldosakonna teabetalitusse tööle

avalikkussuhete
spetsialisti,
kelle ülesanne on ülikooli meenete ja tunnussümboolika- 
ga seonduva arendamine ja koordineerimine ning ülikoo
li tutvustava teabematerjali koostamine ja väljaandmise 
korraldamine.

Edukal kandidaadil on:
• erialane kõrgharidus (suhtekorraldus, ajakirjandus, 

turundus) vms,
• ajakirjandusliku ja avalikkussuhete alase töö koge

mus,
• head teadmised teabematerjalide ja meenete valmista

misest,
• hea võõrkeel(t)e oskus (sh inglise keel),
• hea arvutioskus,
• head koostöö- ja suhtlemisoskused,
• hea analüüsi- ja algatusvõime.

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus 
rektori nimele, elulookirjeldus ning haridust tõendava 
dokumendi koopia hiljemalt 15. oktoobril TÜ personali- 
osakonda (ruum 302, Jakobi 4, 51014 Tartu). Info: tel 375 
145, e-post personal@ut.ee.

Ta r t u  Ü l ik o o l
Tartu Ülikool võtab 
spordipedagoogika õppetooli tööle

sekretäri,
kelle ülesanne on asjaajamine, info vahendamine ja 
klientide teenindamine.

Edukal kandidaadil on:
* sekretäritöö kogemus või vastav väljaõpe,
* soovitavalt kõrgharidus,
* hea võõrkeel(t)e oskus (sh inglise keel),
* hea arvutioskus,
* head koostöö- ja suhtlemisoskused.

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus rekto
ri nimele ning elulookirjeldus hiljemalt 7. oktoobril TÜ 
personaliosakonda (ruum 302, Jakobi 4, 51014 Tartu või 
personal@ut.ee). Info tel 375 145.

L O E N G  A V A L I K U S T  H A L D U S E S T  
JA Ü L I K O O L I S T

9. okt kl 14 peab avaliku halduse osakonna külalisprofessor 
dr Eugenie Samier (Simon Fraser University, Kanada) ph 
aud 102 avaliku loengu teemal «А  Community o f Corporate 
Scholars: The New Public Management and the University».

Prof dr Samier on tunnustatud avaliku halduse ning Max 
Weberi tööde asjatundja.

Loeng käsitleb New Public Management’i lähenemise 
mõju ülikoolile kui süsteemile, samuti mõju ülikooli kultuu
rile ning üliõpilastele.

« M U U S E U M  JA T E A D U S  -  K U I D A S  
E K S P O N E E R I D A  A T R A K T I I V S E L T ? »
Tartu Ülikooli Kunstimuuseumi rahvusvaheline seminar 

10. oktoobril TÜ Ajaloo Muuseumi valges saalis

Kl 10 -  tervitus prorektor prof Jaak Kangilaskilt.

Kl 10.20 -  1. session «Muuseumide roll tänapäeval», juha
tab prorektor prof Jaak Kangilaski.

• Steven W. G. de Clercq (Utrechti Ülikooli akadeemilise kul
tuuripärandi vanemkonsultant, ICOMi alakomitee UMAC 
asepresident, Holland) -  «Muuseumid ühiskonna peegli
na»,

• Marta C. Louren<:o. (Lissaboni Ülikooli Teadusmuuseumi 
erakorraline teadur, Portugal) -  «Ülikoolimuuseumide roll 
tänapäeval»,

• Patrice Wegener (Halle Martin-Lutheri Ülikooli projekti
juht, Saksamaa) -  «Universeum»- koostööprojekt muuseu
mide vahel»,

• Anton Pärn (kultuuriministeeriumi asekantsler kultuuri
väärtuste alal) -  «Teadusmuuseumide võimalustest ja 
kohast Eesti muuseumimaastikul»,

• Inge Kukk (TÜ Kunstimuuseumi direktor) -  «Ülikoolimuu- 
seum -  kelle jaoks?».

Kl 14 -  2. sessioon «Kuidas suurendada publikuhuvi».

• Inge-Marie Munktell (Uppsala Museum Gustavianumi 
direktor) -  «Museum Gustavianum: Uppsala ülikooli muu
seumi juhtimine ja töö publikuga»,

• Jaak Kikas (TÜ materjaliteaduse instituudi prof) -  «Teadus 
muuseumi?»,

• Hannu Salmi (Soome Heureka Teaduskeskuse teadusdirek
tor) -  «Teaduskeskused ja muuseumid kui õppelaboratoo- 
riumid»,

• Tiiu Sild (TÜ teaduskeskuse AHHAA projektijuht) -  «Tea
duskeskused kui sild teadustöö ja ühiskonna vahel»,

• Tõnu Pani (TÜ Geoloogiamuuseumi varahoidja) -  «Üli
kooli geoloogiamuuseumi kogud kui alus õppimiseks ja 
teadustööks»,

• Külli Valk (TÜ Kunstimuuseumi koguhoidja-muuseumi- 
pedagoog) -  «Kuidas suurendada publikuhuvi -  ülikooli 
kunstimuuseumi huvitunnid».

Ettekannetel on sünkroontõlge. Eelregistreerimine 8. oktoob
rini tel 375 384 või e-mail kmm@ut.ee. Info: Inge Kukk, tel
07 375 385,

H A R R A S T A J A T E  K O R V P A L L I T U R N I I R

10. oktoobrini saab registreeruda tudengite üle-eestilisele 
harrastajate korvpalliturniirile.

Traditsiooniline tudengitevaheline korvpalliturniir vältab 
oma eelturniiride, vahegrupi ja finaaliga kokku ligi pool 
aastat. Finaali jõudjatel on võimalus heade kohtade eest 
võistelda 22. veebruaril TÜ spordihoones. Turniir on nii 
meestele kui ka naistele, tavaliselt koguneb üle 30 harras- 
tusrühma.

Võistkonnas võib olla kuni 12 liiget, kellest 10 võib kor
raga osaleda ühes mängus. Võistkonna osavõtutasu on 200 
krooni ja see läheb auhinnafondi.

Info, juhend ja registreerumine: Eesti Akadeemiline 
Spordiliit www.easl.ee, tel 333 233.

Tiina Beljaeva
Eesti Akadeemilise Spordiliidu arendusjuht

KAITSMISED l i i LOENGUD
6. okt kl 16 kaitseb ph 102 teat
riteaduse ja kirjandusteooria 
õppetoolis magistritööd Kristel 
Nõlvak teemal «Müüdilise maail
mapildi avaldusmivorme nüüdis- 
teatris». Juhendaja: prof Luule 
Epner, Oponent: MA Aare Pilv.

17. okt kl 14.15 kaitseb matemaa- 
tika-informaatikateaduskonnas 
(Liivi 2-403) matemaatilise 
statistika erialal Olga Dunajeva 
doktoritööd «Asymptotic Matrix 
Methods in Statistical Inference 
Problems». Juhendaja: prof 
Tõnu Kollo. Oponendid: prof 
Heinz Neudeeker (Amsterdami 
Ülikool) ja prof Yuriy Kharin (Val
gevene Riiklik Ülikool). Info: dots 
Leiki Loone, tel 376 406.

TEATED
Vanemuise Seltsi juures alustab 
tegevust näiterühm lavastaja 
Jaan Toominga juhendamisel. 
Soovijatel tulla kohale reedel, 10. 
oktoobril kell 17 Pepleri tn. 27.

KORPORATSIOON
Korporatsioon Ugala külalisõhtu 
toimub 7. oktoobril kell 20 korp! 
Ugala majas Kuperjanovi 16.

FILMIKLUBIS
8. oktoobril kell 20 on keemiarin
gis Jaak Kitmi ja Andres Maimiku 
uue dokumentaalfilmi «Elav 
jõud» esilinastus. Filmitegijad on 
ka ise kohal! Sissepääs 10 kr.

8. okt kl 18 on Lõuna-Eesti kee
le- ja kultuuriuuringute keskuses 
(Lossi 38, vana anatoomikum) 
jututarõ külaliseks rahvapilli- 
mees ja torupillimeister Ants 
Taul, kes kõneleb torupillidest 
ning Eesti torupillikultuurist. Li
sainfo: Helen Koks, tel 375 422.

KONTSERT
5. oktoobril kl 16 Vanemuise 
Kontserdimajas «Fööniks», diri
gent ja klarnetisolist Aleksander 
Rjabov. Alexander Stringorkes- 
ter: Tiit Paulus (kitarr), Toivo 
Unt (kontrabass), Aivar Vassiljev 
(löökpillid), David Gološtšokin 
(viiul, klaver, vibrafon, Peterburi) 
Sören Hakola (tenor, Soome), 
Lembit Saarsalu (saksofon), 
Virgo Veidi (saksofon). Kaas
tegevad Peeter Saul, Heli Lääts, 
Leena Juzvik, Susanna Veidi. 
Kavas: Naissoo, Gershwin, Por
ter, Jobim, Carmichel. Pilet: 100 
ja 60 kr,

15. oktoobril kl 19 linnamuuseu
mis «Taasavastatud geenius». 
Esinevad: Pille Lill (sopran), 
Peeter Paemurru (tšello), Piia 
Paemurru (klaver). Kavas: 
Oppel, Kletzki, Schenker, Bruch, 
Strauss, Dvorak. Pilet: 60 ja 40 
kr.

18, oktoobri! kell 19 Vanemuise 
Kontserdimajas Läti Raadio 
koor «Latvian Radio Chamber 
Singers». Piletid: 80 ja 50 kr.

mailto:socrates@archimedes.ee
http://www.socrates.ee
mailto:tiiusaarist@hot.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.tuit.ul.ee
mailto:liina.kuum@ut.ee
mailto:personal@ut.ee
mailto:personal@ut.ee
mailto:kmm@ut.ee
http://www.easl.ee


TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT

UNIVERSITAS
NR. 30 (2149)

10. oktoober 2003
T artu  ü l i k o o и

TARTUffiSIS
www.ut.ee/ajaleht

Arstide järelkasv on lootusrikas
9. oktoobril algasid kolm päeva kestvad traditsioonilised 28. arstiteaduskonna päevad
T oom as A sser
TÜ prof,
arstiteaduskonna dekaan

Üleeile alanud arstiteadus
konna päevadel arutavad 
vilistlased ja akadeemiline 
pere tehtut ning teaduskon
na arenguperspektiive.

Vajadus harmoniseerida 
õppe- ja teadustegevust Eu
roopa Liidus kehtivate ning 
arenevate standarditega ko
hustab teaduskonda otsima 
uusi võimalusi, et jätkata 
edukalt oma sisemist arengut. 
Lähiaastate esmatähtis üles
anne on kliinilise meditsiini 
ja farmaatsia eriala Õppe- ja 
teadustöö kaasajastamine 
ning sellele vastava mate
riaalse baasi ja infrastruk
tuuri loomine. Teaduskonna 
missiooniks on kaasaegse 
arstiteaduse ja kogu ühiskon
na arengutendentse järgiva 
meditsiinikeskkonna loomine 
ning arendamine.

Farmaatsiaõppe
kaasajastamine

TÜ farmaatsia õppekavad on 
saanud küll rahvusvaheliselt 
komisjonilt positiivse hin
nangu, kuid innovatsioonias- 
pektist on jäänud farmaatsia 
potentsiaal Eestis suuresti 
kasutamata.

Võrreldes õppekavade tase
mega, on halvemini arenenud 
tootmisele ja ettevõtlusele 
laiemalt suunatud farmaat- 
siaalane teadus- ja arendus
tegevus.

Üks olulisi probleemide alli
kaid on kaasaegse farmaatsia- 
alase õppe- ja teadustegevuse 
keskkonna puudumine üli
koolis. Seega on oluline luua 
selleks ning farmaatsiapõhise 
biotehnoloogia arenguks 
kaasaegsed võimalused.

Tartu Ülikool on ainsa me
ditsiinialast ülikooliharidust 
andva õppe- ja teaduskesku
sena selle valdkonna arengu 
eest vastutaja Eestis.

6. kursuse arstitudengid Kaarina Vunks, Jaan Tepp, Kaido Hanni, Rasmus Allikvee ja  
Kristiina Allikvee meenutavad kevadsemestril õmblemise praktikumi. o v e  m a id l a / p o s t im e e s

PR O F  T O O M A S  A S S E R

Arstiteaduskonna missioon 
on kaasaegse arstiteaduse ja  
ühiskonna arengutendentse 
järgiva meditsiinikeskkonna 
loomine ning arendamine.

Maailmas praktiseerib kuus 
miljonit arsti ning vastava 
hariduse saab omandada 
1800 mitmesuguse tasemega 
ülikoolis. On ilmne vajadus 
kehtestada meditsnniõppes 
rahvusvahelised standardid. 
Eelmise õppeaastaga lõppes 
üleminek ELi nõudeid arves
tavale õppekavale ka Tartu 
Ülikoolis.

Arst-õppejõu
ettevalmistus

Õppekava alusel kujundatak
se tulevaste arstide kliiniline 
mõtlemine, tagatakse profes

sionaalsed teadmised, kliini
lised oskused ning meditsiini 
kaasaegne teaduslik tagapõhi, 
samuti antakse ülevaade 
rahvatervisest ja muutuvast 
tervishoiukorraldusest. Roh
kem tähelepanu tuleb pöörata 
üliõpilaste praktiliste kliini
liste oskuste omandamisele 
ja professionaalsete hoiakute 
kujunemisele, luues koos TÜ 
Kliinikumi ja teiste raviasu
tustega senisest rohkem või
malusi profiilsete patsientide 
saamiseks kliinilise õppetöö 
tarbeks.

Arstiõpe on kutseõpe, kus

lisaks teadmistele antakse 
ametiülesannete täitmise os
kused. Teisalt on arstiõpe ka 
rahvusliku tippharitlaskonna 
järjepidevuse tagamine. Ars
tidelt eeldatav hea suhtlemis
oskus ning eetiline selgroog 
ja väärtushoiakud sõltuvad 
suuresti õpikeskkonnast 
üldiselt ja arst-õppejõududest 
tervikuna. Seetõttu on välti
matu leida uued võimalused 
kliiniliste erialade õppejõudu
de motivatsiooni suurendami
seks, määratledes selgemalt 
arst-õppejõu staatuse.

See on vajalik, et suurenda
da kliinikumis arstina tööta
mise prestiiži, tõsta arst-õppe- 
jÕudude kvalifikatsiooni ning 
motiveerida kliinikumi arste 
tegema järjepidevalt õppe- ja 
teadustööd. Kuid samal ajal 
tuleb maksta arst-õppejõu- 
dudele ka Eesti keskmisest 
paremat töötasu, tagades töö- 
ja puhkeaja seaduse nõuete 
täitmise.

Akadeemilise õppe oluli
semateks probleemideks on 
kujunenud kvalifitseeritud 
õppejõudude kaadri ja insti
tutsionaalse struktuuri eba
ühtlus ning praktilise Õppe
töö materiaalsete vahendite 
nappus.

Et tõsta kliiniline uurimis- 
ja ravitöö kvalitatiivselt uuele 
tasemele, on vältimatu Maar
jamõisa meditsiinilinnaku 
edasine arendamine. Juba 
lähiaastatel tuleb välja ehita
da TÜ Kliinikumi uue hoone
kompleksi esimene etapp.

Ülikoolihaigla eripära on 
uute innovatiivsete diag
nostiliste ja ravimeetodite 
rakendamine ning rakendus
uuringute ja meditsiiniliste 
tehnoloogiate hindamine. 
Selleks peab olema vastav 
kaasaegne keskkond.

Järelkasv lootusrikas

Arstiteaduskond täidab ühis
konnas ka õppekavaväliseid 
ja sotsiaalseid rolle. Osaledes 
riigi tervishoiupoliitika kujun
damisel ja vastavas õigusloo
mes, oleme lähtunud eelkõige 
akadeemilise arstiteaduse 
põhimõtetest, mitte poliitilis
test kaalutlustest.

Teaduskond peaks oma 
liikmete kaudu aga vastutus
tundlikult oluliselt rohkem 
teavitama avalikkust Eesti 
arstiteaduse ja tervishoiu 
edusammudest ning problee
midest ja püüdma omapoolse 
tegevusega parandada arsti 
elukutse prestiiži.

Aastaid püsinud probleem 
akadeemilise jätkusuutlikku
se kindlustamisest meditsiini 
põhivaldkondades ehk noor
te Õppejõudude ja teadlaste 
järelkasvu küsimus on mõneti 
lahenemas, millest annab tun
nistust uute võimekate arstide 
ja arstiteadlaste esiletulek.

See annab lootust täita juba 
lähitulevikus vakantseid klii
nilisi professuure ning tagada 
erialade järjepidevus.

■ •

Ülikool kutsub arengukonverentsile tuleviku üle arutlema
A in H e in a ru
TÜ teadusprorektor, prof

Tartu Ülikool on igakülgselt 
analüüsinud oma senist 
tegevust, et koostada 
strateegiline arengukava 
eelseisvateks aastateks, 
mil Eesti liitumine Euroopa 
Liiduga toob kaasa uued 
väljakutsed nii ülikoolile kui 
ka kogu Eestile.

Kevadel võttis ülikooli nõu
kogu vastu TÜ arengukava 
esimese osana strateegilise 
arenguplaani aastani 2008, 
milles määratleti ülikooli mis
sioon -  olla kõrgelt haritud 
Eesti alalhoidja ja edendaja 
maailmatasemel teadusloome 
ja teaduspõhise kõrghariduse 
andmise kaudu.

Nüüd on valminud arengu
kava laialdaseks aruteluks 
ja seisukohavõttudeks kogu 
ülikooli liikmeskonnale, üli
kooli partneritele ja avalik

kusele. Tartu Ülikooli tulevik 
on lahutamatult seotud Eesti 
ühiskonna tulevikuga ja Eesti 
tulevik omakorda rahvusüli- 
kooli tulevikuga.

Ülikool ootab siiralt kõigi 
oma liikmete panust ühise 
tuleviku kavandamisse. Teie 
seisukohad ja arvamused on 
väga olulised ühiste eesmärki
deni jõudmisel ja selleks vaja
like sammude kavandamisel. 
Ülikooli ootavad ees mitmed 
põhimõttelised valikud.

Kas ja kuidas peaks ülikool 
teenima ühiskonda?

Mida tähendab Tartu Üli
kooli roll rahvusülikoolina?

Kas teadlaskond peaks 
pühenduma rohkem teadus
saavutuste ellurakendamisele 
(teadmistepõhine Eesti)?

Kuidas vähendada ülikooli 
killustatust?

Kuidas parandada kõrghari
duse kvaliteeti Eestis?

24. ja 25. oktoobril Tartus

TU A R E N G U -  
K O N V E R E N T S

«Ülikooli väljakutsed»
24. ja 25. oktoobril

toimuv ülikooli arengu- 
konverents toob nimetatud 
teemadel arvamust avaldama 
nii riigijuhid, ministrid, aka
deemikud, tippjuhid kui ka 
paljud teised ühiskonna arva
musliidrid. Samavõrd tähtsad 
on ka ülikooli liikmeskonna 
mõtted ja seisukohad ülikoo
li uute väljakutsete teemal. 
Anonüümseid arvamusaval
dus! me kahjuks siiski arvesse 
võtta ei saa.

Kutsun arengukonverentsi 
foorumirubriigis kõiki julgelt 
arvamust avaldama!

Ülikooli arengukonverentsi 
kava ja muud lisamaterjalid 
asuvad aadressil www.ut.ee/ 
arengukonverents.

TA NA L E H E S

Kunstimuuseum  
ja  väljakutsed
LK 3

Rahvatervishoid 
Tartu Ülikoolis
LK 2

Džäss on 
dem okraatlik
LK 3

W. Ostwaldi 150. 
sünniaastapäev
LK 2

U U D I S E D

Arstiteaduskonna 
päevad
Arstiteaduskonna päevad al
gasid 9. oktoobril üliõpilaste 
teaduskonverentsiga.

Täna kell 9 algas õppejõu
dude, teadurite, doktorantide 
ja magistrantide teaduskon
verents, kus peetakse ette
kandeid kahel sümpoosionil
-  biomeditsiini ja tervishoiu 
olulisematest tulemustest 
ning intergratsioonist kliini
lises meditsiinis.

Homme kell 10 algab 
Linkbergi auditooriumis rah
vatervishoiu konverents. TÜ 
tervishoiu instituudi juhataja 
prof Raul-Allan Kiivet peab 
loengu teadus- ja arenduste
gevusest tervishoiu instituu
dis, järgnevad teised teema
kohased ettekanded.

Kell 14 algab aulas aktus. 
Prof Peep Veski akadeemilise 
loengu teema on «Ravim
preparaatide väljatöötamise 
tulevikusuunad».

Antakse kätte arstiteadus
konna medalid, magistridiplo
mid, eriarsti kutsetunnistused 
ning autasustatakse teadus
konverentsi parimaid.

Arstiteaduskonna 
medalid
Arstiteaduskonna medalid saa
vad farmaatsia instituudi juha
taja prof Peep Veski, ajakirja 
Eesti Arst peatoimetaja, SA 
TÜKi närvikliiniku arst-õppe- 
jõud Väino Sinisalu, endine 
Eesti Arstide Liidu president, 
psühhiaater Andres Lehtmets, 
psühhiaatriakliiniku kaua
aegne õppejõud dots Lembit 
Mehüane ja farmakoloogia 
instituudi dots Margareete- 
Helge Otter.

Tartu Ülikool tahab aastaks 2008 olla rahvusvahelisel 
tasemel teadusü-likool ja  Eesti rahvuskultuuri ning kõrg
tehnoloogilise innovatsiooni keskus. e l m o r iig

O N L I N E -  K Ü S I T L U S

Kuidas peaks valima 
üliõpilasesindust?

Vastajaid: 283

Uus küsimus: Kas oled luge
nud TÜ arengukava projekti? 

Vastata saab aadressil 
www.ut.ee/ajaleht/.

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Rahvatervishoid Tartu Ülikoolis

Töökeskkonna labori füüsikaliste mõõtmiste projektijuht ja magistant Aare Floren on üks 
kolmekümnest, kes lähiajal magistrikraadi kaitseb. j a a k  n il s o n

Tlf TERVISHOIU INSTITUUDI TÖÖTAJATE JA KRAADIÕPPURITE POOLT AVALDATUD 
TEADUSLIKE ARTIKLITE KOGUARV NING KAITSTUD VÄITEKIRJADE ARV

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20031

avaldatud CC artiklid 5 7 5 10 5 3 6 8

teised ingliskeelsed artiklid 3 3 2 3 5 1 4 3

artiklid ajakirjas Eesti Arst 3 1 6 1 3 10 7 2

doktoriväitekirjad - 1 - 1 1 - - -

magistritööd - - - - 1 - 4 8

CC artiklid -  artiklid ajakirjades, m ida refereeritakse Current Contents andmebaasis. 

1 -  seisuga 1. september 2003.

U U D I S E D

Uued akadeemikud 
selguvad detsemb
ris
Eesti Teaduste Akadeemia 
juhatus registreeris kolme va
kantse akadeemikukoha täit
miseks esitatud 15 kandidaati.

Kandidaatide hulgas on TÜ 
professorid Raivo Uibo, Eero 
Vasar, Valter Lang, Jaan Ross, 
Jaak Kangilaski, Peeter Torop 
ja Jüri Talvet.

Akadeemia valib uued aka
deemikud 17, detsembril.

Tutvustati 
e-õppe võimalusi
8. oktoobril toimus täiskas
vanud õppija nädala raames 
üleriigiline e-õppija päev. Selle 
eesmärk oli tutvustada e-õppe 
võimalusi ning anda infot vee- 
bipõhiste koolituste kohta.

Päev algas avaliku diskus
siooniga «Е-õpe -  täiskas
vanud õppijale?», mida sai 
jälgida Internetis.

E-õppija päeva korraldasid 
TÜ kaugkoolituskeskus, Eesti 
e-ülikool, täiskasvanud koo
litajate assotsiatsioon Andras 
ning TÕN-i maakondlikud 
esindajad.

Konverents vaimse 
tervise heaolust
Eile algas Tartus kaks päeva 
kestev rahvusvaheline konve
rents «Head mõtted vaimse 
heaolu praktikas».

Täna jätkub konverents 
psühhiaatriakliinikus. Kon
verentsi eesmärk on vaimse 
heaolu praktika parimate 
kogemuste tutvustamine ning 
kogemuste analüüs.

Konverents on oma nime 
laenanud Tartu linna motolt 
«Heade mõtete linn», mis ise
loomustab hästi Tartus pikka 
aega praktiseeritud psüühika- 
häiretega inimeste väärtus
tamise, abistamise, ravi ja 
hoolekande kogemusi.

Lauristin sotsiaal
se kommunikat
siooni professoriks
TÜ nõukogu valis sotsiaalse 
kommunikatsiooni professo
riks TÜ ajakirjanduse ja kom
munikatsiooni osakonna era
korralise professori, filoloogia- 
kandidaadi Marju Lauristini. 
Lautistin lõpetas TÜ eesti fi
loloogia ajakirjanduse eriharu 
cum laude 1966, 1976 kaitses 
kandidaadiväitekirja. On ol
nud TÜ ajakirjandusõppejõud 
1972. aastast, 1993. aastast 
erakorraline sotsiaalpoliitika 
prof, 1995. aastast sotsiaal
poliitika prof, 1999, aastast 
erakorraline poliitilise kom
munikatsiooni prof.

Lauristin oli NSVL Ülem
nõukogu saadik ja Riigikogu 
kahe koosseisu liige, samuti 
sotsiaalminister.

Peamised uurimissuunad 
on sotsiaalsed ja kultuurilised 
muutused postkommunist
likus ühiskonnas, meedia 
demokraatlikus ja totalitaar
ses ühiskonnas, sotsiaalne ja 
poliitiline kommunikatsioon 
ja avalik sfäär jm.

R a u l-A lla n  K iiv e t
tervishoiukorralduse 
professor, TÜ tervishoiu 
instituudi juhataja

Mõiste rahvatervishoid 
(public health) katab täna
päeval laia valdkonda, mille 
objektiks on rahvastiku 
tervis ja eesmärgiks selle 
parandamine.

Ühelt poolt on tegemist tea
dusvaldkonnaga, et hankida 
teadmisi tervist mõjutavate 
tegurite kohta ning kasutada 
seda teadmist tervise kait
seks ja  edendamiseks. Teiselt 
poolt aga tegevusega, millega 
mobiliseeritakse kohalikud ja 
riiklikud ressursid, et lahen
dada ühiskonna ja kogukonna 
peamised terviseprobleemid.

Rahva tervishoiu valdkonda 
ja siia kuuluvaid kitsamaid 
erialasid on tähistatud erine
valt. Kõige tuttavam termin 
on ilmselt hügieen -  kreeka 
keelest pärit sõna, mis tähis
tab terve olemist.

Tartu Ülikoolis loeti XIX 
sajandil hügieenikursust koos 
riikliku arstiteadusekursuse- 
ga. Sama seos -  rahvastiku 
tervis sõltub üldise elukor
ralduse kõrval ka tervishoiu 
organisatsioonist -  on ak
tuaalne tänapäevani.

Teadus rahva teenistuses

Arstiteaduskonna päevadel 
rahvatervishoiu teema esile
tõstmine on muu hulgas 
põhjendatud olulise tähtpäe
vaga eesti meditsiiniajaloos.

Nimelt sündis 100 aastat 
tagasi meditsiiniprofessor 
Mihkel Kask (1903-1968), 
keda tema õpilased ja kollee
gid mäletavad mitmekülgse ja 
eduka teadlasena, kes töötas 
TÜ hügieeni kateedris.

Samavõrra edukas ja tu
lemusrikas kui teadlasena,
oli prof Mihkel Kase tegevus 
tervise edendajana. Tervise 
rahvaülikoolide asutamise ja 
kümnete populaarteaduslike 
artiklite kõrval on kaasaeg
sete mällu jäänud nn raadio- 
doktori iganädalased eredad 
ja sisukad terviseminutid nii 
enne kui ka pärast ilmasõda.

Vastab arstiüliõpilaste tea
duskonverentsi peakorral
daja, 6. kursuse tudeng Liivi 
Liivlaid.

Võib-olla on eelnevatest aas
tatest erinev see, et üritasime 
suuremat tähelepanu pöörata 
kliinihstele teemadele.

Selle valdkonna tööd esitati 
konverentsi esimesel sessioo
nil. Eelistus tuleneb sellest, 
et tavaliselt on rohkem töid

K erli K uusk
TÜ siseinfo spetsialist

Seoses vajadusega ühtlus
tada töötajate e-posti 
aadresside esitamist muu
tuvad uues TÜ teatmikus 
«Isäkkooseis ja struktuur 
2003/2004» ja TÜ veebis 
töötajate e-posti aadressid.

Senise vaikimisi e-posti aad- 
ressikuju kasutajanimi@ut.ee 
asemel on uueks vaikimisi 
aadressikujuks Eesnimi. Per

TÜ hügieeni kateedri reor
ganiseerimisel tervishoiu ins
tituudiks 1992 uuenes kogu 
õppe- ja teaduskoosseis, keda 
kaasaegse erialahariduse saa
miseks koolitati tervishoiu- 
projekti toel välismaal.

Viis noort kolleegi läbis see
juures rahvatervise täiemahu- 
lise magistriõppe erinevates 
Euroopa ülikoolides. Oman
datud teadmiste ja oskuste 
rakendamisel sai paari aas
taga hoo sisse ka tervishoiu 
instituudi teadus- ja arendus
tegevus.

prekliinilistest ainetest ning 
neile koondub ka kuulajas
konna tähelepanu. Loode
tavasti annab kliiniliste tee
made eelistamine lisatõuke 
tudengiteaduse tegemisele 
haiglas.

Kokku esitati konverentsile
19 teesi. Kõigil oli võimalus ka 
oma töö suuliselt ette kanda.

Teiseks erinevuseks on žürii 
koosseisu muutumine. Täna-

ekonnanimi@ut.ee. Tehno
loogiliselt on mõlemad aad- 
ressikujud olnud kasutatavad 
ka eelnevalt, sest juba alates 
aastast 1994 on infotehnoloo
gia osakond loonud igale ar
vutivõrgu kasutajale korraga 
mõlemad aadressid.

Seega säilivad ja toimivad 
mõlemad aadressikujud pa
ralleelselt edasi.

Antud muudatus puudutab 
vaid Tartu Ülikooli tööta
jate e-posti aadresse ning

Rahvatervisealased tea
dusuuringud peavad aitama 
kavandada praktilist tegevust 
rahvastiku tervise tugevdami
sel, aitama juhtida sotsiaal
seid muutusi ning ennetama 
terviseprobleemide tekkimist. 
Seepärast on ka TÜ tervis
hoiu instituudi akadeemiline 
teadustöö tihedalt läbi põi
munud arendus- ja rakendus
tegevusega.

Tänapäeval on kombeks 
kõike mõõta arvudes, sh 
teadustöö tulemuslikkust 
hinnata avaldatud teadus-

Marika Mikelsaar. Püüdsime 
otsustajate ringi haarata nii 
prekliinilise kui ka kliinilise 
osa õppejõude. Oma hääl 
otsustamise juures on ka dok
torandil ja üliõpilasel.

Tahaksin tänada neid, kes 
aitasid üritust korraldada: 
Kristi Talvik, Andres Asser, 
Veronika Palmiste ja Tuuli 
Ruus.

ei laiene üliõpilaste e-posti 
aadressidele. Lisaks ei muutu 
e-posti aadressid domeeni
des chem.ut.ee, psych.ut.ee, 
pc.ut.ee, narva.ut.ee,
beryll.physic.ut.ee, mtk.ut.ee, 
tc.ut.ee, ec.ut.ee, jrnl.ut.ee, 
loss.ut.ee ja net.ut.ee.

Täpsem informatsioon üli
kooli teabetalitusest (375 
683, proffice@ut.ee). Tehni
list infot jagab ülikooli info
tehnoloogia osakond (375 
442, www.ut.ee/it/).

tööde arvu alusel. Tervishoiu 
instituudi viimaste aastate 
tasemeks on kujunenud
14-15 avaldatud teadus artik
lit aastas, mis teeb keskmiselt 
ühe artikli iga koosseisulise 
töötaja kohta.

Uurimisrühmad

Instituudi õppejõududest 
ja kraadiõppuritest kujune
sid välja tervisekäitumise 
ja tervishoiuteenuste uuri
misrühmad, mis kuuluvad 
alates 2001. aastast Eesti 
käitumis- ja terviseteaduste

V a rje  S o o ta k

17. oktoobril kell 11 algab 
aulas TÜ kasvandiku ja 
õppejõu Nobeli preemia 
laureaadi Wilhelm Ostwaldi 
(1853-1932) 150. sünni
aastapäevale pühendatud 
ajaloolis-teaduslik seminar.

Wilhelm Ostwald Õppis 
Tartu Ülikoolis 1872-1875, 
töötas seejärel füüsika-ja kee- 
miakabinetis ning pidas era- 
dotsendina loenguid keemia- 
üliõpilastele. Tartus kaitses 
ta ka doktoriväitekirja. 1882 
asus ta tööle Riiga, hiljem 
Saksamaale.

Ostwaldi peetakse füüsika
lise keemia rajajaks, ta oli pal
jude uurimuste ja raamatute 
autor, kirjutades nii füüsikast, 
keemiast, filosoofiast, ajaloost 
jne.

Emeriitprofessori Vello Pasti 
sõnul on Wilhelm Ostwald 
ainus Baltimaadest pärit tead
lane, keda on autasustatud 
Nobeli preemiaga.

Läti TA akadeemia president 
akadeemik Jänis Stradinš, kes 
on uurinud Ostwaldi teadus
tegevust, ütles UTle, et kuigi 
Ostwald sai Nobeli preemia

tippkeskuse koosseisu. Ülal
nimetatud uurimissuundadele 
lisaks on tervishoiu instituudi 
oluliseks tegevusvaldkonnaks 
keskkonna- ja töötervishoid. 
Rakendusuuringute läbiviimi
seks loodi hiljuti töögrupp, 
kes mõõdab töökeskkonda ja 
koostab riskianalüüse.

Peale õppe- ja teadustöö 
on erialase ettevalmistusega 
spetsialistide koolitamine 
rahvatervishoiu valdkonnas 
läbi magistriõppe kujunenud 
viimastel aastatel instituudi 
kolmandaks põhiülesandeks. 
Vastavaks raamistikuks on 
TÜ nõukogu kinnitatud tea
dus- ja kutsemagistri Õppe
kavad rahvatervise erialal 
ning väitekirjade kaitsmiseks 
moodustatud teaduskondade- 
vaheline rahvatervise kraadi
nõukogu.

Palju kraadiõppureid

Rahvatervishoiu kraadiõpet 
polnud Eestis kunagi toimu
nud, kuigi vajadust erialaste 
teadmiste ja oskustega spetsia
listide järelkasvu järele oli tun
netatud juba aastakümneid. 
Rahvatervishoiu magistrite 
tulevasteks töökohtadeks on 
spetsialisti või juhi ametid riigi 
või omavalitsuse struktuuris, 
tervisekaitse või töötervishoiu 
teenistustes haiglates ja teistes 
tervishoiuasutustes.

Rahvatervise valdkonnas 
kaitstud doktori- ja magist
riväitekirjadele tuleb lähi
aastatel tublisti lisa, sest 
doktoriõppes jätkab õpinguid 
kümmekond ja magistriõppes 
ligi kolmkümmend noort kol
leegi. Kraadiõppele lisaks on 
keskkonna- ja töötervishoiu 
õppetool residentuuri läbi
viimise baasiks töötervishoiu 
erialal, kus eriarstiõppes on 
praegu viisteist arst-residenti.

Avaldatud tööde põhjal 
kaitstud väitekirjad ning ma
gistrantide ja doktorantide 
edukas töö näitavad pädeva 
järelkasvu võimekust ja või
malusi oluliselt laiendada nii 
teaduslikku uurimistööd kui 
ka arendus- ja rakenduste
gevust rahvatervishoiu vald
konnas.

oma teadustöö eest Saksa
maal, pani ta sellele alguse 
Tartus ja Riias.

Seminari avab rektor prof 
Jaak Aaviksoo, Eesti TA 
poolt tervitab prof Mihkel 
Veiderma. Läti TA president 
akad Jänis Stradinš räägib 
Ostwaldi tegevusest Riias.

Ettekannetega esinevad 
veel akad Karl Siilivask, prof 
emer Vello Past, dots Ivar Piir, 
prof Rein Vihalemm, prof Il
mar Koppel ja prof Enn Lust.

Kell 16 avatakse peahoone 
parempoolse tiiva otsaseinal 
vastu Kuningaplatsi Wilhelm 
Ostwaldi mälestustahvel.

UT K Ü S IB

Mille poolest erineb tänavune 
arstitudengite teaduskonverents?

vu on žürii esinaiseks prof

Ülikooli töötajate e-posti aadresside 
esitamises toimub muudatus

Meenutatakse Nobeli 
preemia laureaati

mailto:kasutajanimi@ut.ee
mailto:ekonnanimi@ut.ee
mailto:proffice@ut.ee
http://www.ut.ee/it/
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Džäss on demokraatlik

Näitus « Tänapäeva Minotauros -  antiigi motiive eesti kunstis»  T Ü  Kunstimuuseumis 
paneb vaataja nii imestama kui ka pead m urdma. a n d r e s  t e n n u s

Uued väljakutsed 
kunstimuuseumile

Agu L a isk
TÜ professor

Mõtteviis, eriti juhi oma, 
määrab inimsuhted, viimas
test sõltub kollektiivi sise- 
kliima ja töö edukus.

Pärnus toimunud juhtimis- 
seminaril kasutas dirigent Ro
bert Nierenberg selle näitena 
sümfooniaorkestrit.

Sümfoonia helide absoluut
ne kooskõla sünnib kõigepealt 
autori peas. Esitusel taas
sünnib autori fantaasia, kus 
pillimehed vastuvaidlematult 
alluvad autorile ja dirigen
dile. Niisugune autoritaarne 
mõtteviis eeldab riiklikul või 
asutuse tasandil tarka juhti 
(autorit), kõrgelt kvalifitseeri
tud spetsialistide (pillimeeste) 
olemasolu ja täpset käsuliini 
(noodilehti). Sümfooniline 
mõtteviis võimaldab geniaal
setel autoritel täiuslikult rea
liseerida oma loomingut.

Kollektiivi juht kui dirigent

Džäss on oma olemuselt de
mokraatlik mõtteviis muusi
kas. Pillimeestele ettekirjutatu 
ei ole absoluutselt range, vaid 
eeldab nendepoolset loomin
gulist panust. Siiski, nii nagu 
demokraatlikus riigis või kom
paniis tuleb kokku leppida 
üldistes arengusuundades, ei 
saa ka džässmuusikas mängi
jateks olla Luik, Haug ja Vähk 
Krõlovi valmist.

Muusikapalal on vorm ja 
harmoonia. Tunnetades nen
des peituvat paratamatust, on 
džässmuusikud nende piires 
vabad omaloominguks. Mõel
des ka siin analoogiale, tähen
dab töökollektiivi džässilik 
juhtimine eesmärgi ja selleni 
liikumise teede üldist selgi
tamist, jättes kaastöötajatele 
vabaduse konkreetsete üles
annete lahendamisel.

Vähem geniaalne juht teeks 
vea, püüdes partituuri täpselt 
ette kirjutada, sest tulemu-

M ih k e l K übar
ansambli liige

Ansambel Aliasel täitub kol
mas tegutsemisaasta. Sel 
puhul tervitab kollektiiv oma 
vanu ja uusi sõpru kontser
diga EPA klubis.

Ansambel Alias alustas 
tegevust 2000. aastal. Kolme- 
mehebändi lisandus aastal 
2001 neljas ja 2002 juba viies 
liige.

Ansambli kõigutamatuks 
põhimõtteks on algusest 
peale olnud: ise kirjutame, 
ise loome viisi ja ise laulame. 
Seda eesmärki on suudetud 
kindlalt järgida tänaseni.

Et Eesti tihedas muusika
elus vähegi elus püsida, on 
tehtud ka «kõrtsiesinemisi», 
kuid ka sellistel puhkudel

seks oleks kesine muusika, 
vastuolud ja loomeinimeste 
lahkumine. Kollektiivi juht 
peab tundma iseenda ja kaas
töötajate võimeid ja sellest 
lähtuvalt leidma kompromissi 
džässi ja sümfoonia vahel.

Tartus mitu päeva džässi

Et rohkem džässmuusikat 
tundma õppida, kutsun kõiki 
osalema uuel Tartu džässifes- 
tivalil «DžässVikerkaar» (kava
4. lk -  toim).

Üks õhtujuhte, dr Lynn J. 
Skinner on džässi õppejõud 
Idaho Osariigi Ülikoolis, olles 
ka Lionel Hampton Jazz Festi
vali peadirektor. Tema idee on 
laiendada džässi kandepinda 
Euroopa ülikoolides sarnaselt 
Ameerika ülikoolidega.

Kuigi meil õpetatakse 
muusikat muusikakoolides ja 
konservatooriumis, on siiski 
ka TÜs häid muusikuid.

Džäss on mõnus. Džäss on 
demokraatlik ja tolerantne. 
Džäss on ka teisitimõtlemine, 
kui soovite. Mina osalen küll!

on tuntumate loojate teoseid 
kasutatud vaid äärmistel 
juhtudel.

Ansamblit on süüdistatud 
ka niisuguste bändide, nagu 
Jääboiler ja Dagö jäljenda
mises, kuid bändi liikmed 
ei nõustu sellega. Samas on 
need kaks ansamblit kindlasti 
mänginud rolli selles, mida 
Alias esitab.

Aliase muusika on suuna
tud inimesele, kes ei soovi 
leida muusikast pelgalt mee
lelahutuslikku jalakeerutust, 
vaid viitsib ja tahab mõelda, 
mida on elul pakkuda peale 
suure peo ja pillerkaare.

Ansambel Aliase liikmed 
Martti, Mihkel, Kadri ja And
res ootavad kõiki huvilisi oma 
kontserdile EPA klubis 16. 
oktoobril kell 21.30.

In g e  Kukk
TÜ Kunstimuuseumi direktor

Täna toimuva juubelisemi- 
nari «Muuseum ja teadus 

kuidas eksponeerida 
atraktiivselt?» eesmärk on 
pöörata enam avalikkuse ja 
ülikooli tähelepanu ülikooli- 
muuseumide rollile Eestis.

Eestis on ainult TÜ muuseu- 
mikollektsioonid võrreldavad 
Euroopa auväärsemate üli
koolide kogudega. Ülikoolis 
algas õppe- ja teaduskollekt- 
sioonide loomine 1802. aas
tal, kui need arendati välja 
ülikooli muuseumideks või 
õppekabinettideks. Viimas
test kasvasid omakorda välja 
uued ülikoolimuuseumid. 
Tänases Tartu Ülikoolis on 
neli eriilmelist muuseumi: 
eesti vanima muuseumi nime 
kandev kunstimuuseum, geo- 
loogiamuuseum, zooloogia- 
muuseum, ajaloomuuseum, 
botaanikaaed ja teaduskeskus 
AHHAA.

Ühelt poolt on ülikooli ko
gude ainulaadsus Tartu Üli
kooli muuseumide tugevus, 
kogusid saab välja pakkuda 
kui omanäolisi kollektsioo
ne. Kuid teiselt poolt on nii 
muuseumide kui ka ülikooli 
kogude omavaheline killusta
tus ning analoogilise juriidi
lise staatusega muuseumide 
puudumine Eestis osutunud 
nõrkuseks, mis jätab meie 
hääle nõrgaks ja suhtlemisel 
riigiga mittearvestatavaks.

Atraktiivselt

Hästi toimivat süsteemi üli
koolimuuseumide ja riigi 
vahel võiks illustreerida Inglis
maa näitel, kus ülikoolide kol
lektsioonide säilitamiseks on 
tagatud riiklik abi ning muu
seumide huve esindab kõiki 
ülikoolimuuseume koondav 
ühendus. Sama laadi koge
musi on õppida ka Hollandist, 
kus on välja töötatud riikliku 
kaitse alla kuuluva kultuuri
pärandi valikukriteeriumid, 
koostatud vastav register ning 
ette nähtud riiklikud vahendid 
selle säilitamiseks.

Viimaste aastate kiire areng 
Eestis -  muuseumide reno
veerimine ja ekspositsioonide 
kaasajastamine, uute muuseu

mide ning uute tõmbekeskus- 
te lisandumine -  on tekitanud 
reaalse ohu, et piiratud res
sursside tõttu ei suuda üli
koolimuuseumid enam varsti 
püsida konkurentsis. Euroopa 
kõrgharidusruumiga integree
ruvas ülikoolis on piiratud 
vahendite jagamisel prioritee
did pigem kaasaegse õppe- ja 
teaduskeskkonna loomine kui 
muuseumitöö arendamine.

Lisaks on õppetöö kal
linemise tõttu sagenenud 
teaduskondade väited, et 
laiemale avalikkusele suuna
tud muuseumitööd peetakse 
ülal nende arvelt. Aga publik 
eelistab paiku, kus on atrak
tiivsed ja esteetiliselt naudita
vad näitused, kus saab lisaks 
passiivsele näituse vaatamise
le arendada loovat tegevust, 
meeldivalt aega veeta jne. 
Siin ei saa ülikool ja tema 
muuseumid jääda üldisest 
arengust kõrvale, sest kord 
loovutatud turupositsiooni on 
hiljem raske tagasi võita.

Vaja arengustrateegiat

Ülikooli kunstimuuseumi sei
sukohast vaadates tunnetan 
eelkõige ülikoolimuuseumide 
üldise arengustrateegia va
jalikkust, mis annaks selge 
ja reaalse tausta üksikute 
muuseumide tegevuskavade 
väljatöötamiseks. Ühiseks 
eesmärgiks oleks TÜ varade 
parem eksponeerimine ning 
uute muuseumikülastajate 
kaasahaaramine. Ülikooli üld
osakonnas on juba valminud 
ülikoolimuuseumide turun
dusstrateegia projekt.

Eeldades jätkuvat konku
rentsi kasvu külastajate enda 
poole võitmiseks, arvan, et 
juba praegu on ülikooli kuns
timuuseumil vajalik ja ka või
malik tõsta oma väärtust.

TÜ Kunstimuuseumil on 
selleks head eeldused tänu 
ideaalsele asukohale turismi 
ühes sõlmpunktis, ülikooli 
peahoones, ja haruldasele 
Pompeji stiilis interjöörile. 
Muuseumil on olemas piisav 
erialane kompetentsus ja ha
ridustöö kogemus, et pakkuda 
koos uue näitusega töötuba- 
sid, loenguid jm, et näitus ei 
muutuks piltide ülesriputami
se järel surnud näituseks.

Kunstimuuseumil jääb aga 
praegu nõrgemaks ja vähem 
atraktiivseks see külg, millel 
peaks põhinema teadus- ja 
näitusetegevus. Need on muu
seumi kogud, mille enamiku 
moodustavad antiikkunsti 
koopiad (20 000 gemmi, 
münti ja skulptuuri).

Uued väljakutsed ülikooli 
kunstimuuseumi ette kerkisid 
seoses muuseumi renovee
rimisega 2001. aastal, mis 
võimaldasid ümber korralda
da püsiekspositsiooni, seada 
sisse põhikorrusel ajutiste 
näituste saali ning diferent
seerida laiemale avalikkusele 
suunatud tööd.

Mainekujundaja

Viimastel aastatel oleme pak
kunud viies keeles giiditeenust 
ja uusi muuseumiprogramme 
ca 340 grupile aastas, milles 
turistide ja õpilasgruppide 
suhe on ligikaudu pooleks. 
Muuseum on külastajate huvi
des muutunud paindlikumaks 
ning saavutanud hea koostöö 
koolide ja turismifirmadega.

TÜ Kunstimuuseumi koge
musest lähtuvalt pean õigeks, 
kui ülikooli muuseum adres- 
seerib oma tegevussuunad 
esialgu koduülikoolist välja, 
laiemale auditooriumile. Kui 
turismiturul on saavutatud 
tugev positsioon ja meedia 
tähelepanu, saab ringiga ta
gasi tulla oma ülikooli juur
de. Ideaalne oleks arendada 
mõlemat suunda paralleelselt, 
kuid kunstimuuseumi väheste 
töötajate ja vähese raha tõttu 
ei ole see täna veel võimalik.

Pöördumine ülikoolist 
välja laiema auditooriumi 
poole on vajalik eelkõige uute 
külastajate juurdevõitmiseks 
ja selleks, et muuseumi tege
mised kajastuksid meedias, 
mis omakorda avaldab mõju 
sponsoritele ja fondidele ning 
toetab muuseumi finantsee
rimist. Ülikooli jaoks on aga 
väljapoole töötav muuseum, 
mis pälvib külastajate rahul
olu ja ajakirjanduse tähele
panu, vajalik kui üks ülikooli 
mainekujundajaid mitteaka
deemilise publiku hulgas.

Artikli täisversiooni loe 
www.ut.ee/ajaleht.

U U D I S E D

Kolledžite tudengid 
tutvuvad ülikooliga
10.-17. oktoobrini toimuvad 
Tartus ülikooli kolledžite 
orientatsioonipäevad.

Nelja kolledži ligi 250 
esmakursuslast tutvuvad üli
kooli ja linnaga.

Täna külastavad Tartut Türi 
ja Narva kolledži üliõpilased, 
15. oktoobril tulevad Pärnu 
kolledži ja 17. oktoobril Tal
linnas asuva ülikooli õigus
instituudi esmakursuslased.

TÜ regionaaltegevuse pea
spetsialisti Aire Luts-Vähejausi 
sõnul annavad orientatsiooni
päevad Narvas, Pärnus, Türil 
ja Tallinnas Õppijatele võima
luse teadvustada end akadee
milise pere liikmena.

«Noorte jaoks on ülikooli 
akadeemilisuse, traditsiooni
de ja sajanditepikkuse ajaloo 
tunnetamine väga oluline,» 
ütles Luts-Vähejaus.

Infotunnis tutvustatakse 
õppekorraldust ning õppi
misvõimalusi TÜ üliõpila
sena välismaal, räägitakse 
tuutorlusest ja üliõpilasorga
nisatsioonidest.

Üliõpilased kohtuvad nö 
oma koduteaduskonnaga, 
aulas esineb tudengitele aja
loolane Hillar Palamets jne.

Tallinnas arutatak
se eesti oskuskeelt
Täna ja homme toimub Eesti 
Keele Instituudis rahvusvahe
line terminoloogiakonverents 
«Eesti oskuskeel 2003».

Arutatakse nii oskuskeele 
üldküsimusi kui ka spetsii
fikat.

TÜ romaani-germaani filo
loogia osakonna inglise keele 
lektor, magister Kaja Kährik 
tutvustab oma ettekandes eri- 
alasõnastike koostamist Tartu 
Ülikooli kirjaliku ja suulise 
tõlke kutsemagistriprogram- 
mide raames.

«Kuna tõlgil ja tõlkijal 
peavad olema laialdased ter- 
miniteadmised, aga paljude 
valdkondade terminoloogia 
on alles kujunemas, siis tuleb 
neil endil tihti termin kiiresti 
välja mõelda või paljude seast 
sobiv leida,» selgitas Kährik.

Ta lisas, et seetõttu on 
vaja kutsemagistrikraadi 
saamiseks koostada ka ma
gistriprojekt terminikogust. 
«Sõnastike temaatika on väga 
lai, ulatudes näiteks prantsu
se kokandusverbidest atmo- 
sfäärioptikani.»

Tõnis Laanemaa 
graafikanäitus
Ülikooli raamatukogu kohviku 
fuajees saab vaadata Tõnis 
Laanemaa graafikanäitust 
«Uus planeet».

Tõnis Laanemaa tuli ees
ti kunsti 1960ndate keskel 
uuendusliku kunstirühmituse 
ANK-64 liikmena.

Tema tolleaegseid maale 
iseloomustab puhas värv ja 
huvi abstraktsete kujundite 
vastu.

Näitus koosneb kahest, tei
neteist toetavast osast: graafi
kast ja joonistustest.

Kunstiteadlase Reet Varbla
se sõnul meenutavad Laane
maa uued tööd esmapilgul 
reklaamilehte, plakatit, süve
nemisel on neis säilinud ja 
veelgi peenendunud varasem 
tihedafiguuriline struktuur.

«Just positiivses, pisut 
utopistlikus modernistlikus 
võtmes võikski Tõnis Laane
maa näitust vaadata. ANK-
64 kuuekümnendate aastate 
ideaalid on kunstnikus setti
nud ja leidnud taas väljundi.»

Ansambel Alias suvelõpupiknikul 30. augustil Rapla Uus
külas. ALO LÄÄNE

Aliasel täitub kolmas 
tegutsemisaasta

http://www.ut.ee/ajaleht
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ON
80

Helju Pärtli,
koristaja -  13. oktoober

65

Leili Loos,
koristaja -  14. oktoober

60

Ene Pastak,
tehnik -  10. okotoober

55

Eve Oja,
korraline professor -  10. 
oktoober
Tiia Pedastsaar,
erakorraline dotsent -  13. 
oktoober

N I T L E M E
40
Margit Sutrop,
korraline professor -  13. 
oktoober
Jussi Sakari Jauhiainen,
dotsent -  13. oktoober 
Anne Allikvee,
raamatukogu juhataja - 16. 
oktoober

30

Reeli Torn,
lektor -  13. oktoober 
Marge Käsper,
assistent -1 5 . oktoober

20
Maris Mälzer,
turvatöötaja -  13. oktoober

U T  T E A D E T E  J A  R E K L A A M I  H I N N A K I R I

Ülikool kehtestas ajalehe Universitas Tartuensise uue hinna
kirja. 1999. aastast kehtinud hinnakirja muutmise põhjuseks 
on ajalehe väljaandmiskulude suurenemine.

TÜ struktuuriüksuste ja ülikooli osalusega juriidiliste 
isikute tasuliste teenuste kuulutamise ühe rea hind on 4.24 
kr (raamiga 8.48). Reklaamipinna väikseimad hinnad on 
(1/24) 152 ja (1/12) 280 kr. 2-leheküljelise (2xA3) lisalehe 
eest tuleb 3200se tiraaži puhul maksta 3500, 4-leheküljelise 
lisalehe (4xA3) eest 4900 kr. Lisatiraaži iga eksemplar on 
samuti tasuline. Uudiseks on UT veebiväljaandes banneri 
reklaamipind. Tasuta avaldatakse endiselt TÜ struktuuri
üksuste (konverentsid, seminarid, loengud, kaitsmised jms) 
ning TÜ üliõpilaste ja üliõpilasühenduste reakuulutused (v.a 
tasuliste teenuste info).

Hinnakirja ning tehniliste tingimustega saab tutvuda: 
www.ut.ee/ajaleht.

Algab harrastajate 
korvpalliturniir
Eesti Akadeemiline Spor
d iliit (EASL) registreerib 
harrastajate korvpalliturniiri 
võistkondi 13. oktoobrini.

EASLi arendusjuhi Tiina 
Beljaeva sõnul registreerib 
igal aastal turniirile ligi 
30 mees- ja kümmekond 
naiskonda, kellest parimad 
pääsevad 22. veebruaril toi
muvale lõppvõistlusele. «Tur
niir vältab oma alagrupi- ja 
vaheturniiridega kokku viis 
kuud.»

Harrastajate korvpallitur
niirist saavad osa võtta kõik 
tudengid, kel on üliõpilaspi
let, ning ka 2003. aastal lõpe
tanud vilistlased. Võistkonna 
suurus on kuni 12 mängijat 
ja üks treener-esindaja. Iga

õppeasutus võib esineda pii
ramata arvu võistkondadega. 
Ainuke piirang on Beljaeva 
sõnul see, et mängijad pea
vad õppima samas kõrgkoolis 
ning üliõpilaste meistriliigas 
mängijad ei saa osaleda har
rastajate liigas. Eelmisel aas
tal olid harrastajate korvpallis 
parimad TÜ avaliku halduse 
mehed ja EPMÜ naised.

Registreerida saab aadressil 
www.easl.ee, kus on ka ju
hend ja sügissemestri spordi
kalender. Võistkonna osavõtt 
maksab 200 kr ja läheb täie
likult auhinnafondi.

15. oktoobrini saab end kir
ja panna ka Eesti üliõpilaste 
korv- ja võrkpalli meistri
liigasse.

I T -  T Ä I E N D U S K O O L I T U S  T Ö Ö T A J A T E L E

• Graafikatöötlus Adobe Photoshop 7.0 baasil -  22. okt - 05. 
nov (12 t praktilist tööd arvutiklassis).

• Andmebaasisüsteemi MS Access 2000 kursus -  13. okt 
- 21. okt (12 t arvutiklassis).

• Esitlus MS PowerPoint baasil -  16. okt - 04. dets (121 loen
guid + 4 t praktilist tööd arvutiklassis + 3 t seminari).

• Kodulehe loomine ja Õppematerjalide publitseerimine 
veebis -  2. dets - 10. dets (2 t loengut ja 6 t praktikumi 
arvutiklassis).

Kursustele registreerumine toimub kaugkoolituskeskuse
kaudu: Marju Koor 375 560 utop@ut.ee. Info: www.ut.ee/it/
teenused/koolitus, Riina Reinumägi 375 442, riina@ut.ee.

KAITSMISED
15. okt kaitsevad pedagoogika 
osakonnas (Lossi 3-328) kooli
korralduse magistritöid: 
kl 14 Martina Põldvere «Saksa 
keele õppe eesmärgiseade ja 
sisu areng Eesti üldhariduskoo
lides 1919-2002». Juhendaja: 
Urve Läänemets, PhD. Oponent: 
Anne Arold, PhD; 
kl 14.40 Sergei Teplov «9. klassi 
kodanikuõpetuse praktikum». 
Juhendaja: dots Anu Toots TPÜ. 
Oponent: Rain Mikser; 
kl 15.20 Lembit Rebane «PDSA 
tsükli rakendamine kooli juh
timissüsteemis». Juhendaja: 
Ene-Mall Vernik-Tuubel, knd 
(psühhol). Oponent: Hasso 
Kukemelk, knd(ped); 
kl 16.30 Ene Tannbergi «Ajaloo 
töövihikud 8. ja 9. klassile: koos
tamise põhimõtted, metoodika ja 
rakendamise võimalused õppe- 
eesmärkide elluviimisel». Ju
hendaja: prof dr(ped) Jaan Mikk. 
Oponent: Karmen Trasberg; 
kl 17.10 Kersti Rohtmets 
«Kooliorganisatsiooni kujun
damine õppivaks kooliks». 
Juhendaja: Hasso Kukemelk, 
knd(ped). Oponent: Jüri Ginter, 
knd(sotsiol);
kl 17.50 Viktoria Neborjakina
«Sotsiaalse kapitali arvestamine 
kooli arendamisel». Juhendajad: 
Reet Valgmaa, knd(ped) ja Jüri 
Ginter knd(sotsiol). Oponent: 
Merle Taimalu.
17. okt kl 14.15 kaitseb matemaa- 
tika-informaatikateaduskonnas 
(Liivi 2-403) matemaatilise 
statistika erialal Olga Dunajeva 
doktoritööd «Asymptotic Matrix 
Methods in Statistical Inference 
Problems». Juhendaja: prof 
Tõnu Koilo. Oponendid: prof 
Heinz Neudecker (Amsterdami 
Ülikool), prof Yuriy Kharin (Val
gevene Riiklik Ülikool). Info: dots 
Leiki Loone, tel 376 406.
17. okt kl 13.15 kaitseb õigus
teaduskonnas (luridicumis aud 
212) magistritööd Maarja Kikas 
teemal «Kohalikud maksud 
Eesti Vabariigis». Juhendaja: 
dr iur Lasse Lehis. Oponent: 
emeriitprof Heino Siigur.

17. okt kaitsevad molekulaar- ja 
rakubioloogia instituudis (Riia 
23-217) viroloogia erialal dok
toritöid:
kl 12 Ivar Ilves «Virus-cell 
interactions in the replication 
cycle of bovine papillomavirus 
type I». Juhendaja: prof Mart 
Ustav. Oponent: dr Francoise 
Thierry, Institut Pasteur, Paris; 
kl 15 Andres Männik «Design 
and characterization of a novel 
vector system based on the 
stable replicator of bovine 
papillomavirus type I». Juhen
daja: prof Mart Ustav. Oponent: 
prof Stefan Schwartz, Uppsala 
University, Sweden.

LOENGUD
15. okt kl 16.15 esineb Õpetatud 
Eesti Seltsi ettekandekoosolekul 
(Lossi 3-406) Merit Voore teemal 
«Keskaegsed kaugpalveränna- 
kud ja Vana-Uivimaa».
5. okt kl 18 toimub ph 102 vaba
de kunstide prof Tõnu Õnnepalu 
loeng teemal «Film kui jutustus 
ja jutustus kui film».
16. okt kl. 16 algab videoloen- 
gute sari Hiiumaa arstidele. 
Avaloeng dr Halliki Pärn «Arsti- 
patsiendi suhted: kuidas toime 
tulla probleemsete patsientide
ga; arsti psüühika kaitse; arsti 
töövõime säilitamine ja taastoot
mine». Loengut saab vaadata SA 
Tuuru saalis. Info: Tiiu Heldema, 
tel 046 31 188.
17. okt kl 13 toimub Pärnu kolled
žis aud 208 rootslasest ajaloo
lase ja ühiskonnakriitiku Johan 
Nordbergi avalik loeng. Info: 
Neve Albre, tel 044 50527.

TEATED
11. okt kl 16 on hooldustööde 
tõttu tunniajaline katkestus 
serveri mailhost.ut.ee töös ja 
neljatunnine katkestus serveri 
madli.ut.ee töös. Info: Lauri 
Jesmin, tel 375 451.
15. oktoobril kl 16.45 mängivad 
TÜ spordihoones Eesti korvpalli 
meistriliiga avamängudes TÜ/ 
Leibur ja Siili PK ning õhtuses 
teises mängus kl 19 TÜ/Rock ja 
EBS/ Nybit.

15, okt kl 10.15 algab Pärnu 
kolledži ja õigusinstituudi esime
se aasta üliõpilaste orientatsioo- 
nipäev Tartus. Kava www.ut.ee/ 
uksused/Regionaal/. Info: Aire 
Luts-Vähejaus, tel 051 76 484.
17. okt kl 12 algab Saare-, Ida- 
Viru-, Harju-, Pärnu ja Järvamaa 
tarkusepäevTartu Ülikoolis. Kava 
www.ut.ee/uksused/Regionaal/ 
Info: Aire Luts-Vähejaus, tel 051
76 484.

Tartu Bridžiklubi korraldab, asja
tundjad õpetavad: bridžikursus 
algajatele kümnel kolmapäeval 
alates 15. oktoobrist Mainori 
Konverentsikeskuses Pepleri 6. 
Algus 15. oktoobril kl 18 ruumis 
22. Info: leoluks hot.ee või 055 
914 502. Õpi tundma parimat 
kaardimängu! Kogu kursuse 
maksumus 100 krooni.
Kunstide osakond (Lai 34) vajab 
mees- ja naismodelle. Info: Rein 
Külm, tel 056 601719, 375 879,
375 669.

KONTSERT
15. oktoobril kl 19 linnamuuseu
mis «Taasavastatud geenius». 
Esinevad: Pille Lill (sopran), 
Peeter Paemurru (tšello), Piia 
Paemurru (klaver). Kavas: 
Oppel, Kletzki, Schenker, Bruch, 
Strauss, Dvorak.
Pilet: 60 ja 40 kr.
18. oktoobril kell 19 esineb 
Vanemuise Kontserdimajas 
Läti Raadio koor «Latvian 
Radio Chamber Singers», 
dirigent Kaspars Putninš. Ka
vas: Einfelde, Scelsi, Eespere, 
Dzenitis, Bryars, Saariaho. 
Vähem kui kümne tegevusaas
taga on Läti raadiokoori solistide 
ansambel tõusnud rahvusvaheli
selt kõrgeit hinnatud esinejaks. 
Edu on toonud otsingud an
samblile ainuomase häälevärvi 
ning muusikalise väljendusrik
kuse vallas.
Piletid: 80 ja 50 kr.
22.-24. oktoobrini Vanemuise 
Kontserdimajas rahvusvaheline 
muusikapidu «Muusika, mis 
puudutab Su hinge -  «Tartu 
DžässVikerkaar»». Kunstiline 
juht Lembit Saarsalu, kontserte 
juhivad Vello Mikk ja dr Lynn J. 
Skinner (Lionel Hamptoni Jazz 
Festivali peadirektor USAst). Kol
mel kontsertõhtul moodustavad 
muusikud erinevaid ansambleid, 
kammerlikke duosid-triosid, 
kvartette, aga ka kõige ebaha- 
rilikumaid kooslusi -  orel koos 
erinevate sooloinstrumentide ja

rütmigrupiga jpm. Üle 70 muusi
ku 9 maalt esitavad džässi, mis 
sünnib just sel hetkel.
Festivali pass 400 kr (soodus- 
pass 200), alates 15. oktoobrist 
450 ja 250 kr.
22. oktoobril kl 19 Vanemui
se Kontserdimajas festivali 
avakontsert. Esinevad Mads 
Kjolby Olesen (kitarr, Taani), 
Steve Kershaw (kontrabass, 
Inglismaa), Petter Svard (löök
pillid, Rootsi), saksofonikvar
tett «n[ex]t» (Läti), Valerijus 
Ramoska (trompet, flugelhorn, 
Leedu), Dainius Pulauskas 
(klahvpillid, Leedu), Maksim 
Nekrasov (suupill, Venemaa), 
Vadim Lebedev (kitarr, Vene
maa), Bernhard Sperrfechter 
(kitarr, Saksamaa), Hanns Höhn 
(kontrabass, Saksamaa), Leonid 
Vintskevits (klaver, Venemaa), 
Nikolai Vintskevits (sopran-, 
altsaksofon, Venemaa), Tartu 
Junior Big Band, dirigent Loit 
Lepalaan, Lembit Saarsalu 
(saksofonid), Olav Ehala ja 
Kiigelulukuuik, Silvi Vrait, Rai
vo Tafenau ansambel, Taavo 
Remmel (kontrabass), Tanel 
Ruben (löökpillid).
Piletid 150 ja 80 kr.
23. oktoobril kl 19 Vanemuise 
Kontserdimajas «Kummardus 
Uno Naissoole». Esinevad Se- 
veri Pyysalo (vibrafon, Soo
me), David Timm (orel, Saksa
maa) Anglo-Skandinaavia trio 
Stekpanna (Taani, Inglismaa, 
Rootsi), saksofonikvartett 
«n[ex]t» (Läti), Valerijus Ramos
ka (trompet, flugelhorn, Leedu), 
Dainius Pulauskas (klahvpillid, 
Leedu) Maksim Nekrasov (suu- 
pilf, Venemaa), Vadim Lebedev 
(kitarr, Venemaa) Bernhard 
Sperrfechter (kitarr, Saksamaa), 
Hanns Höhn (kontrabass, Saksa
maa) Leonid Vintskevits (klaver, 
Venemaa), Nikolai Vintskevits 
(sopran-, altsaksofon, Venemaa) 
Big Band Wild Wind Wactory, 
dirigent Ott Kask, Villu Veski 
ansambel, Tõnu Naissoo (klahv
pillid), Helin-Mari Arder (vokaal), 
Sofia Rubina (vokaal), Taavo 
Remmel (kontrabass),Tanel 
Ruben (löökpillid).
Piletid 150 ja 80 kr.
24. oktoobril kl 19 esineb Vane
muise Kontserdimajas Freddy 
Cole Quartet USAst -  Freddy 
Cole (vokaal, klaver), Gerald 
Byrd (kitarr), Zachery Pride 
(kontrabass), Curtis Boyd (löök
pillid).
Piletid 250, 150, 100 kr.

UNIVERSITAS Tegevtoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Kristjan Kaljund

TARTUENSIS
Infotoimetaja Kerli Kuusk
Keeletoimetaja Marika Kullamaa

TARTU ÜLIKOOLI AJALEH T
Ülikooli 18, Tartu 50090
Tel: 07 375 680, 051 42 300

Tellimise indeks 00892 E-post: ajaleht@ ut.ee
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Faks: 07 375 440
Trükk: o/ü Greif http://www.ut.ee/ajaleht

T Ü  S I H T A S U T U S E  
S T I P E N D I U M I  K O N K U R S I D

Valter Niiluse stipendiumi eesmärk on toetada Tartu 
Ülikoolis läänemeresoome keelte uurimisvaldkonnas õppi
vaid tudengeid ja kraadiõppureid nende õppe- ja teadustöös 
ning premeerida selle valdkonnaga tegelevaid teadlasi või 
teadlaste töörühmi silmapaistvate tulemuste eest. Stipen
diumisaaja võib olla TÜ 2. või vanema kursuse üliõpilane, 
magistrant või doktorant. Preemiasaaja võib olla TÜ magist
rant, doktorant, teadlane või läänemeresoome valdkonnaga 
tegelev teadlaste töörühm. Stipendiumi suurus on 20 000 
kr.

Eduard ja Eero Raigi stipendium kuulutatakse välja 
esmakordselt ning selle eesmärk on Tartu Ülikoolis Õi
gus- ja majandusteadust õppivate eesti päritolu üliõpilaste 
toetamine. Stipendium (15 000 kr) määratakse ühele õigus- 
või majandusteaduse eriala põhiõppe üliõpilasele.

Eugen Püssi stipendiumi eesmärk on arstiteaduskonna 
üliõpilaste eduka Õppe- ja teadustöö toetamine. Välja antak
se üks stipendium suuruses 10 000 kr. Kandideerida võivad 
arstiteaduskonna üliõpilased (ka kraadiõppurid). Stipendiu
mi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus ja 
erialane tegevus.

Ahti Pae stipendium on jäänud fondi kasvikute vähe
suse tõttu varasematel aastatel välja maksmata, kuid sel 
sügisel tahab sihtasutus auväärse stipendiumi välja maks
ta. Stipendium suurusega 10 000 kr määratakse ühele TÜ 
peaainena ajakirjandust, õigusteadust, majandusteadust või 
sotsiaalteadusi (politoloogia, sotsioloogia, sotsiaal- või kul- 
tuur-antropoloogia, avalik haldus) õppivale 3. või 4. aasta 
üliõpilasele. Määramisel võetakse aluseks õppeedukus, eri
alane ja ühiskondlik tegevus.

August Parise stipendiumi eesmärk on keemiat, ees
kätt keskkonnakeemiat õppivate üliõpilaste toetamine. Välja 
antakse üks stipendium suuruses 10 000 kr. Kandideerida 
võivad TÜ keemiaosakonna magistrandid, kelle teadustöö 
on seotud keskkonnakeemiaga.

Karine ja Martin Koobase stipendiumi eesmärk on 
eesti kultuuri edendamine eesti ja soome-ugri filoloogia 
põhiõppe üliõpilaste kaudu. Välja antakse üks stipendium 
suuruses 10 000 kr. Kandideerida võivad TÜ eesti filoloogia 
osakonna põhiõppe üliõpilased. Määramisel võetakse alu
seks õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus.

Seitsmenda Samba stipendiumifondi idee autor 
on president Lennart Meri. Stipendiumifondi eesmärk on 
toetada TÜ kõige silmapaistvamate üliõpilaste Õppe- ja tea
dustööd. Välja antakse üks stipendium suuruses 10 000 kr. 
Kandideerida võivad kõik TÜs õppivad bakalaureuseõppe 
kahe viimase aasta üliõpilased, magistrandid ja doktoran
did. Määramisel võetakse aluseks õppeedukus, erialane ja 
ühiskondlik tegevus.

Heinz Martin Ederma stipendiumi eesmärk on TÜs 
orgaanilist peensünteesi õppivate üliõpilaste, magistran
tide või doktorantide toetamine. Stipendiumi määramisel 
(10 000 kr) võetakse aluseks üliõpilase (magistrandi, dokto
randi) edukus iseäranis orgaanilises keemias ning kalduvus 
rakendada oma teadmisi teaduslikus uurimistöös.

Agve Aasmaa stipendiumi asutas AS Hansapank
2002. aastal TÜ Sihtasutuse juurde, mälestamaks ettevõtte 
kauaaegset personalijuhti ning TÜ personalijuhtimise ma
gistranti eesmärgiga toetada õppe- ja teadustöös edukaid 
majandusteaduskonna personali- või ärijuhtimise 1. aasta 
naissoost magistrante. Iga-aastaselt väljamakstava stipen
diumi suurus on 12-kordne Eesti keskmine palk. Igal aastal 
makstakse välja üks stipendium.

Tartu Ülikooli Raefondi stipendiumile saavad kan
dideerida Tartust pärit TÜ üliõpilased. Raefondi preemiaid 
makstakse TÜ õppejõudude, üliõpilaste ja töötajate premee
rimiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja 
huve käsitlevate silmapaistvate teadus-, õppe- ja arendustöö 
tulemuste eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetege
vuse arendamise eest. Välja antakse 11 stipendiumi suuru
ses 10 000 kr põhimõttel üks teaduskond -  üks stipendium. 
Kokku antakse preemiaid 72 000 kr ulatuses.

Taotlused esitada elektrooniliselt TÜ Sihtasutuse kodulehe
külje kaudu (elektrooniliselt tuleb saata ka soovitused, vt 
elektroonilist taotlusvormi) 13. novembriks. Taotluse 
stipendiumi saamiseks saab kirjutada Tartu Ülikooli Siht
asutuse www-leheküljel.

TÜ Sihtasutuse stipendiumid ja preemiad antakse kätte ees
ti ülikooli aastapäeva üritustel.

T Ö Ö P A K K U M I N E

Tartu Ülikool pakub kaheks kuuks projektipõhist tööd «Õppe
jõu käsiraamatu» koostajale. Töö sisuks on kehtivate õppe- 
korralduslike regulatsioonide baasil õppejõu õigusi ja kohus
tusi tutvustava infoväljaande koostamine. Kandideerimisel 
tuleb kasuks õppejõuna töötamise kogemus.

Avaldus ja elulookirjeldus esitada 17. oktoobriks 
õppe- ja üliõpilasosakonda (peahoone ruum 118 või 
YlIe.Hendrikson@ut.ee).

Info: Ülle Hendrikson, 375 623.

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.easl.ee
mailto:utop@ut.ee
http://www.ut.ee/it/
mailto:riina@ut.ee
http://www.ut.ee/
http://www.ut.ee/uksused/Regionaal/
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
mailto:YlIe.Hendrikson@ut.ee
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Armas ülikoolipere!

Ülikool seab eesmärgiks rahvusülikoo- 
li tugevdavate teadus- ja õppesuunda
de, eestikeelse õppetöö ja publitseerimi
se jätkuva arengu kõigil erialadel, sest 
saavutused selles valdkonnas toetavad 
rahvuse identiteeti üldises rahvusva
helistumise protsessis ning rõhutavad 
ülikooli rolli rahvusliku järjepidevuse 
hoidjana.

Väljavõte TÜ arengukavast 2008

UT K U S I B

Kas võõrkeelse õppe suurenemine 
ohustab emakeelset õpet ja oskuskeelt?

M a re lle  L e p p ik
usuteaduskonna 4. 
aasta üliõpilane

Mida suurem ja kva
liteetsem on keelte 
oskuspagas, seda 
kergem on kirjutada 
teadustööd. Tartu 
Ülikoolis on mõtlemise alli
kaks eesti keel -  kui lugeda 
teaduskirjandust võõrkeeles, 
siis lõpuks peab oma mõtted 
selgelt ja arusaadavalt edasta
ma (reeglina) eesti keeles.

Mina näiteks teadlikult 
väldin võõrkeelse termino
loogia ülevõtmist oma keele
pruuki. Samas eelistan eri 
keeleruumist pärit autorite 
töid loomulikult lugeda alg
keeles.

Keeltemaailm pole dua

listlik, üks ei ole 
ilmtingimata teise 
vaenlane. Näiteks 
ladina keele süntak
si õppimine annab 
palju juurde ka ema
keele mõistmisele. 
Kui mõtestada, mille 
poolest võõrkeel sar

naneb emakeelega või erineb 
sellest, jõuame lähemale ka 
emakeelele.

Seega ei leia ma ka vastuolu 
arengukavas, kus kavatsetak
se suurendada võõrkeelsete 
välisõppejõudude, loengute 
jne arvu ning samas saada 
Eesti rahvuskultuuri ja -keele 
keskuseks. Ma kardan, et tea
dusmaailmas ei ole võimalik 
kaugele jõuda, kui meeleheit
likult end ainult «oma pärus
maale» eraldada.

•  ®

TU on rahvuskeele 
säilitaja ja arendaja
Jaak K a n g ila s k i
professor, prorektor

Tartu Ülikool ei saa olla 
rahvusülikool, kui ta säi
litab mõned eesti keelt ja 
kultuuri uurivad ja õpetavad 
erialad muus osas võõrkeel
seks muutuvas ja ükskõik 
millisesse riiki sobivas ü li
koolis.

Eesti rahvuse tähtsaim 
määratleja on eesti keel. Eesti 
keele arendamise strateegilise 
kava on äsja esitanud hari
dus- ja teadusministeeriumi 
Eesti keelenõukogu. Selles on 
väga hästi sõnastatud kõigi 
eluvaldkondade, sh kõrghari
duse ülesanded eesti keele kui 
eesti etnilise identsuse kandja 
ja omariikluse õigustaja eda
siarendamiseks. Kõrghariduse 
peamisteks ülesanneteks on 
katta kõik erialad oskussõnas
tike ning (vähemalt osaliselt) 
eestikeelse õppekirjandusega 
ja jätkata teadustulemus
te avaldamist (võõrkeelte 
kõrval) ka eesti keeles.

Eesti keel õppekavadesse

Eesti keele kui teaduskeele 
säilitamine ja arendamine on 
Tartu Ülikooli rahvuslik üles
anne. Seda ülesannet täitis 
Tartu Ülikool väga hästi 1920- 
ndatel aastatel. Tänapäevane 
sellesuunaline töö pole nii 
suurejooneline, sest tegu on 
ju olemasoleva täiendamise
ga, kuid nõuab siiski pidevat 
tähelepanu ja stimuleerimist, 
näiteks eestikeelsete õpikute, 
aga ka eestikeelsete teadus
tööde suuremat väärtustamist. 
Vältida tuleks mistahes eriala 
täielikku võõrkeelestumist.

Eesti keele strateegiline 
arengukava seab üheks ees
märgiks tagada kõigi erialade 
ning koolilõpetajate eesti kee
le oskus väga heal tasemel. 
Selle saavutamiseks tuleb 
kaaluda eesti keele kursuse 
sisseviimist kõikidesse õppe
kavadesse.

Seda on tehtud maades, kus 
oma keelest hoolitakse, näi
teks Soomes. Seal on kõigil 
erialadel 2 AP emakeele kur
sus. Õpetatakse oma eriala 
asjadest emakeeles selgelt ja 
maitsekalt rääkima ja kirju
tama, tutvutakse keelehoolde 
põhimõtetega ning otsetõlge- 
tes peituvate ohtudega.

M õistlik tasakaal

Rahvusülikooli ülesanded 
on loetletud TÜ nõukogu 
poolt kevadel vastu võetud 
strateegilises arenguplaanis. 
Seal öeldakse, et mitte ainult 
humanitaarteadused, vaid 
ka Eesti looduse, keskkonna, 
ühiskonna ja majanduse uuri
mine ja väärtustamine aitaks 
esile tõsta ning eristada Tartu 
Ülikooli Euroopa ja maailma 
ülikoolide hulgas.

Ka teised läbimurdevald- 
konnad -  rahvusliku tipp- 
haritlaskonna järjepidevuse 
tagamine, ülikooli intellek
tuaalse kapitali rakendamine 
ning õppekvaliteedi paranda
mine -  aitavad Tartu Ülikoolil

Kõrghariduse peamisteks ülesanneteks on katta kõik eri
alad oskussõnastike ning eestikeelse õppekirjandusega ja  
jätkata teadustulemuste avaldamist ka eesti keeles, r e p r o

J A A K  K A N G I L A S K I

Me ei tohi kopeerida suurte 
rahvaste hariduse ja teaduse 
rahastamise skeeme. Ebatava
liselt väike kultuur vajab eba
tavalisi toetusmeetmeid.
olla rahvusülikool. Rahvus
ülikooli eesmärgid ei tarvitse 
olla vastuolus isegi esimese 
läbimurdevaldkonnaga.

Rahvuslikud ja rahvusvahe
lised eesmärgid võivad osali
selt kattuda, kui nende vahel 
valitseb mõistlik tasakaal. 
Selle leidmiseks ja võimalike 
pingete lahendamiseks soo
vitasid audiitorid kasutada 
teiste väikerahvaste ülikoo
lide kogemusi. Tartu Ülikool 
on rahvusülikool ka oma eesti 
kultuuris ainulaadsete muu
seumide, kogude ja ajaloolise 
hoonestusega.

Eeltoodu põhjal võime öel
da, et rahvusülikooli tähendus 
on oluliselt laiem humanitaar- 
teadustest (mida mõnikord on 
ebatäpselt rahvusteadusteks 
nimetatud), kuid kindlasti 
on nad vältimatud selleks, et 
Tartu Ülikool saaks ennast 
pidada rahvusülikooliks.

Humanitaarteaduste ob
jektide hulgas on eesti keel, 
Eesti ajalooline areng ja eesti 
kultuur seostes teiste keelte 
ja kultuuridega. Neid uurides 
ja õpetades osaleb Tartu Üli
kool otseselt eesti rahvusliku 
kultuuri loomises. Sellest 
tuleneb rida humanitaartea
duste probleeme. Näiteks on 
loomulik, et humanitaarlased 
avaldavad oma töid eesti kee
les oluliselt rohkem kui loo
dusteadlased, kelle uurimis
objektid on rahvusvahelised.

H u m a n ita a rte a d la s te  
uurimuses võib isikupärane 
tõlgendus olla oluline ning 
see seletab uurimisrühmade 
vähesust ning monograafiate

populaarsust. Sisukas mono
graafia või näiteks kommen
teeritud tõlge, mis liidab eesti 
kultuuriga mõne klassikalise 
teksti, on tihti aastatepikkuse 
töö tulemus ja väärib sellena 
tunnustamist.

Tõsta koefitsienti

Probleemid tulenevad eesti 
keele- ja kultuuriruumi väiksu
sest, sest vajame üldiselt kõiki 
arenenud rahvuskultuuridele 
omaseid komponente, kuid 
meie inim- ja muud ressursid 
on kordades väiksemad kui 
suurtel rahvastel. Seetõttu ei 
tohiks me kunagi kopeerida 
näiteks suurte rahvaste hari
duse ja teaduse rahastamise 
skeeme. Ebatavaliselt väike 
rahvuskultuur vajab ebatava
lisi toetusmeetmeid.

Filosoofiateaduskonnas on 
palju nn väikesi erialasid, 
mille tänapäeva tasemel õpe
tamiseks vajalik õppejõudude 
arv ei või langeda alla teatud 
piiri, kuid sellel piiril tööta
mine on teaduskonna viinud 
kroonilistesse rahalistesse 
raskustesse. Olukorra paran
damist tuleb oodata riigilt.

Riikliku tellimuse suurenda
mine poleks tööturgu arvesta
des mõistlik, kuigi huvilisi tu
dengeid jätkuks. Lahenduseks 
võiks olla humanitaaralade 
koefitsiendi tõstmine, mida 
õigustaks tõsiasi, et paljude 
humanitaarainete õpetus ei 
piirdu auditooriumiga. Õigem 
oleks siiski muudest hari- 
dussummadest eraldiseisva 
riikliku programmiga väikesi 
erialasid toetada.

T A N A  L E H E S

Humaniora ja 
medicina
LK3

TÜ  Tehnoloogia
instituut
LK 2

Vahur Kraft ja 
Urmas Sutrop 
TÜ  rollist EL-is
LK 2-3

U U D I S E D

Rahvusvaheline
rahanduskonverents
Täna algab Oeconomicumis 
kaks päeva kestev rahvus
vaheline rahanduskonverents 
«Finantsprobleeme ELi kandi
daatriikides -  kogemused ja 
lahendused».

Rahanduse õpetuse 200. 
aastapäevale pühendatud 
konverentsi ettekanded pee
takse ettevõtte rahanduse 
ja juhtimisarvestuse ning 
finantsinstitutsioonide ja fi
nantsturu sektsioonides.

TÜ majandusteaduskonna 
raha ja panganduse ning äri- 
rahanduse õppetooli ja Eesti 
Panga poolt korraldataval tea
duskonverentsil osalevad ma
jandusteadlased ja praktikud, 
doktorandid, magistrandid ja 
üliõpilased.

Konverentsi ettekannetest 
antakse välja kogumik.

Info: tel 376 335.

Konverents «Keel 
ja identiteet»
23.-25. oktoobrini toimub 
Rõuges rahvusvaheline konve
rents «Keel ja identiteet».

Võru Instituudi ja Tartu 
Ülikooli 1996. aastast korral
datavate interdistsiplinaarsete 
konverentside sarja tänavuse 
konverentsi teemaks on kee- 
lesotsioloogia ning väikese 
kõnelejaskonnaga keelte seos 
eri identiteetidega.

Toimub ka Eesti keelenõu
kogu poolt koostatava eesti 
keele arendamise strateegia 
algversiooni arutelu.

Konverentsil osaleb
sotsiolingviste kaheksast rii
gist, TÜst peavad ettekande 
prof Karl Pajusalu ja Triin 
Vihalemm (PhD) ning dok
torandid Sulev Iva ja Kadri 
Koreinik.

Info: wi@wi.werro.ee.

OJVL/ Af £*KUSI TLUS

Kas oled lugenud TÜ 
arengukava projekti?

K irju ta sin  
is e g i k o m 
m e n ta a ri 1 1 %  Vastajaid: 172

Uus küsimus: Kas osaled 
TÜ arengukonverentsil? 
Vastata saab aadressil 

www.ut.ee/ajaleht/.

Nädala pärast toimub üli
kooli arengukonverents, 
kus ülikool arutab oma 
partneritega ülikooli tu
leviku üle. Oleme öelnud: 
«Tartu Ülikooli tulevik on 
lahutamatult seotud Eesti 
ühiskonna tulevikuga ja 
Eesti tulevik omakorda 
rahvusülikooli tuleviku
ga. Ülikool ootab kõigi 
oma partnerite panust 
selle ühise tuleviku ka
vandamisse».

Samavõrd õige on öel
da: «Tartu Ülikooli tule
vik on lahutamatult seo
tud tema liikmete tulevi
kuga ja liikmete tulevik 
omakorda rahvusülikooli 
tulevikuga. Ülikool ootab 
kõigi oma liikme
te panust selle 
ühise tuleviku 
k av an d am is
se».

A r e n g u 
projekti ka
vandam isse 
on seni oma 
panuse and
nud sajad 
ülikoolipere 
l i i k m e d ,  
ent meid on 
koos üliõpi

lastega üle kahekümne 
tuhande. Kutsun kõiki 
üles kujundama oma ar
vamus ülikooli tuleviku 
kohta. Mida enam arva
musi on meie arengukava 
aluseks, seda kindlam on 
meie ühine tulevik.

Ülikooli arengukava 
vastuvõtmine on planee
ritud nõukogu detsembri
kuu istungile.

Jaak Aaviksoo
rektor, 

professor

http://www.ut.ee/ajaleht
mailto:wi@wi.werro.ee
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Ilmuma hakkas 
e-ajakiri Novaator
7. oktoobril ilmus uuendus
meelsetele ettevõtjatele 
suunatud e-ajakirja Novaator 
esimene number.

Aadressil tuit.ut.ee/
novaator paiknev kord kuus 
ilmuv interaktiivne väljaanne 
on loodud eesmärgiga vähen
dada innovatsiooni killus
tatust ning muuta selle info 
kättesaamine lihtsamaks.

Rektor Jaak Aaviksoo 
loodab ajakirja juhtkirjas, et 
Novaatori tegijate ja lugejate 
vahelisest koostööst tõuseb 
tulu nii ettevõtjaile, Eesti ma
jandusele kui ka ülikoolile.

Ajakirja väljaandmist koor
dineerib TÜ Tehnoloogiains
tituut, partnerid on EPMÜ, 
SA Tartu Teaduspark, SA 
Archimedes ja linnavalitsus.

Üliõpilaste õigus
büroo avas uksed
13. oktoobrist avas taas uksed 
õigusteaduskonna üliõpilaste 
õigusabibüroo, kus 3. aasta 
juuratudengid annavad tasuta 
õigusabi.

Õigusbüroo on avatud E, K, 
R kl 16-19 ning L kl 10-13.

Õigusabi saamiseks on va
jalik büroo tööaegadel ette 
registreerida tel 375 995. 
Tänavune hooaeg on õigus- 
abibüroole juba viies. Büroos 
saavad õigusteaduskonna 
üliõpilased praktilise töö 
kogemusi nii dokumentide 
koostamisel kui ka kohtus 
abivajajaid esindades.

Info: juuraabi@ut.ee ja TÜ 
õigusteaduskonna juhendav 
õppejõud Andreas Kangur, 
andreas@iur.ut.ee.

Maakonnaõpilaste
tarkusepäev
Täna kell 12 avab rektor prof 
Jaak Aaviksoo raamatukogu 
konverentsisaalis viie maa
konna parimate ainetundjate 
tarkusepäeva.

Seekordsel tarkusepäeval on 
ülikoolis külas Saare-, Järva-, 
Harju-, Pärnu- ja Ida-Virumaa 
tublimad ainetundjad.

Noored olümpiaadide võit
jad ja osalejad kuulavad prof 
Margit Sutropi akadeemilist 
loengut «Teadus ja eetika». 
TÜ teaduskooli vanemmetoo
dik Raili Vilt tutvustab mate
maatika teadusteatrit.

Tutvutakse raamatukoguga 
ning kohtutakse teaduskon
dade ja osakondade esinda
jatega.

Tarkusepäeva idee on pärit 
maakondadelt, et premeerida 
oma tublimaid ainetundjaid 
ning viia kokku praegused ja 
tulevased teadlased.

AHHAA näitus ava
tud viimaseid päevi
AHHAA teaduskeskuse inter
aktiivne näitus «Ahhaa, mullid 
ja nullid!» Sõbrakeskuses on 
avatud 19. oktoobrini.

Täna kell 14 on avatud DNA 
labor ja kell 15.30 saab vaada
ta teadusteatrit.

Tänavuse näituse põhitee
maks oli keskuse projektijuhi 
Tiiu Silla sõnul DNA avasta
mise 50. aastapäev. «Meil on 
ka korralik digikroonika sel
lest, kuidas Tartus toimunud 
rahvusvahelise geenifoorumi 
rahvas AHHAA näitusel pi
duliku vastuvõtu korraldas ja 
väärikad teadusmehed, kelle 
hulgas oli üks Nobeli laureaat, 
poole ööni uljalt eksponaatide 
juures käed külge panid või 
meie lennusimulaatoril kõiku
sid,» ütles Tiiu Sild.

Edu võti on praktilised lahendused
E rik  P uura
TÜ Tehnoloogiainstituudi 
keskkonnatehnoloogia 
programmi direktor

Pürgides Euroopa Liidu 
tuntud ja arvestatavaks 
teadusülikooliks, omandab 
ülikoolis tehtav teadus- 
ja arendustegevus uue 
mõõtme.

Lisaks teadustulemuste loo
misele ja avaldamisele tuleb 
luua lisaväärtusi ka läbi intel
lektuaalomandi kaitsmise ja 
kommertsialiseerimise.

Tartu Ülikool on valinud sel
leks raske, kuid pikemas pers
pektiivis paljutõotava tee -  
ehitada üles tehnoloogiains
tituut, mille edukust hinna
takse praktikasse jõudnud ra
kenduste ja konsultatsioonide 
mahu järgi.

Edu võimalused

Tehnoloogiainstituut muutub 
edukaks juhul, kui:
• arendatakse välja ja hoi

takse alal kompetentne 
tugistruktuur, mis tege
leb intellektuaalomandi 
hindamise, kaitsmise ja 
kommertsialiseerimisega, 
ettevõtetega suhete loomise 
ja hoidmisega ning projekti
de käivitamise ja läbiviimi
se korraldamisega;

• ülikooli teadlased oskavad 
hinnata oma loometöö 
väärtust ka selle tulemus
te praktiliste rakenduste 
seisukohalt ning ülikool 
aktsepteerib kaitsmise ja 
k om m ertsia liseerim ise 
analüüsi suunatud intel
lektuaalomandit vähemalt 
samaväärsena kui teadustu
lemuste kiiret avaldamist, 
mille korral kasusaajaks 
võib osutuda nende raken
daja mujal maailmas;

• ülikooli teadlased on nõus 
osalema instituudi poolt 
väljaarendatavates inter- ja 
multidistsiplinaarsetes pro
jektides, mis vastavad ette
võtete ja riigi vajadustele

TU Tehnoloogiainstituuti juhatab akadeemik Mart Ustav, kes on juhtinud ka ülikooli 
molekulaar- ja rakubioloogia instituuti. Mikrobioloogia ja  viroloogia professor Mart Ustav 
tegeleb koostöös Soome biotehnoloogiafirmaga FIT Biotech HlV-vaktsiini loomise ja  kat
setamisega. Prof Ustav on saanud Eesti teaduspreemia valgu biosünteesi mehhanismide
(1980) ja papilloomiviiruste r 
eest (1996).

ning huvidele. Selliseid pro
jekte hakatakse läbi viima 
valdkondlikes tippkeskustes 
programmidirektorite ju
hendamisel, kes on kõrge
tasemelise teadustaustaga 
ning projektijuhtimise ja 
kommertsialiseerimiskoge- 
mustega;

• kogu ülikoolis tekib soosiv 
suhtumine spin-off-firma
desse, seejuures on ülikooli 
ja firmade suhted selgelt ja 
läbinähtavalt reguleeritud 
ning firmasid ei hakka

'eplikatsiooni ja onkogeenide

juhtima mitte tippteadlased 
ise, vaid vastava kvalifikat
siooniga inimesed, kellel on 
parimal juhul ka erialane 
taust.

Ootused riigilt

Eesti riigilt ootab tehnoloogia
instituut arusaama, et:
• Tartu Ülikooli Tehnoloo

giainstituut ei ole Tallinna 
Tehnikaülikooli analoog -  
tugevalt teadusbaasilt välja
arenev intellektuaalomand 
erineb oma olemuselt

toimemehhanismide uurimise
VARJE SOOTAK

insenertehnilistest lahen
dustest. Teatud kattumisi 
kindlasti tuleb, kuid pole ka 
ju näiteks rootslased takis
tanud tehnoloogialinnaku 
teket Uppsalas, kuigi Stock
holmis on tehnikaülikool;

• katse viia tehnoloogiline 
arendustegevus tehnoloo
gia arenduskeskuste prog
rammi raamistikus ülikoo
lidest täielikult välja, viib 
valdkondliku inimkapitali 
killustamiseni, mille juures 
edukaks osutuvad ainult

need, keda riik järjepide
valt finantseerib. Sellised 
keskused, nagu näitavad 
Austria kogemused, ei muu
tu jätkusuutlikuks.

Ülikooli kompleksne mudel, 
mille juures akadeemilise 
pere liikmed tegelevad nii 
õppe-, teadus- kui ka arendus
tööga (millest viimane hakkab 
toimuma konkreetsete pro
jektide raames tehnoloogia
instituudis), on Eesti nappe 
inimkapitaliressursse märki
misväärselt paremini kasutav, 
kui viia mingi arv teadureid 
ülikoolidest välja mõnekümne 
ettevõtte huvisid täitma.

Knowledge management

Lõpetuseks võiks tuua märku
se hiljuti Tartus viibinud 
Debra Amidonilt, kõrge rah
vusvahelise hinnangu saanud 
raamatu «The Innovation 
Superhighway» autorilt. Tema 
sõnul on meie alustatud te
gevused (ülikoolis teadmuse 
suurendamine intellektuaal
omandi väärtustamise kohta, 
vastavate teenuste väljaaren
damine ning kriitilise massi 
koondamine nii õppe-, teadus- 
kui ka arendustegevusega 
tegelevatesse tippkeskustesse) 
tulus ja õige ettevõtmine. 
Kuid otsesed näitajad, millega 
tegevuse tulemuslikkust hin
natakse -  spin-off-firmade arv, 
ettevõtluslepingute maht jne, 
on Ameerika Ühendriikides ja 
ka mujal maailmas loetud va
nanenud näitajate hulka ning 
mille alusel on hinnanguid 
teha lühinägelik.

Võtmesõnaks on knowledge 
management, mida eesti keel
de tõlkida on keeruline -  sisu
liselt tähendab see eelkõige 
osapoolte (ülikoolide aka
deemiline pere, ettevõtjad, 
riigiasutuste esindajad) loova 
ning arendava suhtlemisat- 
mosfääri ja -keskkonna välja
kujundamist, mille tulemus
test võidavad mitmekülgselt 
kõik osapooled.

A R V A M U S

Tartu Ülikoolil on oma roll Eesti 
konkurentsivõime tõstmisel
V ahu r K ra ft
Eesti Panga president

Tartu Ülikool on kindlasti 
üks teadmiste ja kompetent
suse keskusi Eestis ning 
meie ühiskonna üks suuna- 
näitajaid.

Ülikool on rahvusliku tea- 
duskultuuri hoidja, kel on 
samas ette näidata olulisi 
saavutusi teadusmahukate 
rakenduste tarnimisel rahvus
vahelistele turgudele.

Kuigi ülikool ei ________
ole kindlasti kuna
gi soovinud loor-

lühiajaliselt. Pikaajalise ma
jandusedu tagab uuendustest 
kantud, lisandväärtuse suu
rendamisele suunatud majan
dusareng.

Et me teaksime ja oskaksi
me paremini, selleks on vaja 
tugevat haridussüsteemi. 
Kõrgkoolid ja eriti Tartu Üli
kool peavad olema Eesti kon
kurentsivõime arendamise 
keskused.

Pean oluliseks siin kahte 
suunda.

V A H U R  K R A F T

jäTda ^tuieb äna Kõrgkoolid ja eriti Tartu 
vaadata rohkem Ülikool peavad olema 
“  j õ S  EesU konkurentsivõime
on meie mitme- arendamise keskused. 
aastaste pingu
tuste tulemus, 
mida saab siiski hinnata ühe 
vaheetapi lõpuna. Elu ELis 
ja kindlasti ka üleilmastuvas 
maailmas seab Eestile kõrgeid 
nõudmisi eelkõige konku
rentsivõime seisukohalt.
Ettevõtted võivad oma turu
positsiooni parandada küll 
tootmiskulude vähendamise 
ning tegevuse ümberkujun
damisega, kuid selline kurss 
saab olla edukas siiski vaid

Esiteks. Eestile annab tule
vikuks kindlust innovatsioon 
ning uute tehnoloogiate 
rakendamine -  valdkonnad, 
millest ei räägita mitte ainult 
meil. Ükskõik kas me räägi
me meditsiinist, füüsikast, 
keemiast või mõnest muust 
erialast, inimkonda aitavad 
leiutised on alati teretulnud.

Teiseks. Tähtsustada tuleb 
sotsiaal- ja ühiskonnateadusi,

mis aitavad meil paremini 
maailma mõista ning hoo
mata uusi suundumusi. Kaup, 
mida tänapäeval ostetakse, 
on sageli inimeste mõtted 
ja nägemused, mitte käega
katsutavad asjad. Eesti elu 
eri valdkonnad nõuavad uusi 
värskeid ideid, et oleksime ka 
edaspidi edukad.

Tartu Ülikool kui rahvusli
ku teadusmõtte sümbol peab 
ennast üha rohkem teadvus
tama Euroopa ülikoolina. Ei
________  saa öelda, et ta

seda praegu ei ole 
-  mitmed õppe
jõud ja tudengid 
on Tartusse saabu
nud välisriikidest. 
M itm e s u g u s te  
rahvusvaheliste 
koostööprojektide, 
üliõpilas- ning in
fovahetuse kaudu 

on kindlasti hea võimalus 
omandada uusi kogemusi, 
mida siin rakendada.

Ülikool ei ole asi iseeneses, 
vaid ta on loodud selleks, et 
meie elu edasi läheks. Seda 
nii riigi, iga inimese kui ka 
ettevõtete-organisatsioonide 
tasemel. Arengukonverents 
aitab kindlasti mõelda, kuidas 
Tartu Ülikoolis asju endiselt 
hästi või veel paremini teha.

Ülikool seab eesmärgiks teadus- ja 
arendustegevuse käigus tekkiva intel
lektuaalse kapitali suurendamise ning 
selle efektiivseima ärakasutamise üli
kooli ja Eesti arengu huvides.

Väljavõte TÜ arengukavast 2008

UT K U S I B

Kas võõrkeelse õppe suurenemine 
ohustab emakeelset õpet ja oskuskeelt?

M e e lis  Kull
informaatika 
2. aasta magistrant

Pooldan täielikult 
võõrkeelse õppe 
mahu suurendamist 
Tartu Ülikoolis. Minu 
arvates on täiesti 
paratamatu, et kõrgetaseme
line rahvusülikool peab oma 
üliõpilastele pakkuma välis
õppejõudude poolt loetavaid 
loenguid.

Samas leian, et kuna hea 
tahtmise korral suudavad 
Eesti õppejõud anda baaskur- 
susi väga heal tasemel, siis on 
võõrkeelsetel loengukursustel 
sõltuvalt erialast oma koht 
teisest või pigem kolmandast 
Õppeaastast alates.

Kuna uued terminid levi
vad tihti loengute kaudu, siis 
on võõrkeelsetel loengutel 
paraku kahjulik mõju eesti

teaduskeelele. Kah
ju vähendamiseks 
peaks iga loengu
kursusega käima 
kaasas elektroonili
ne sõnastik, kus on 
ära toodud loengus 
kasutatavad võõr
keelsed terminid 

ning nende eestikeelsed vas
ted ja seletused.

Seejuures on väga oluline, 
et sõnastikud tekiks ka eesti
keelsetele loengutele -  see on 
abiks nii võõrkeelse teadus
kirjandusega töötamisel kui 
ka standardite loomisel.

Kõigi loengute sõnastikud 
oleks võimalik kokku koguda 
ühtsesse andmebaasi, mis ai
taks tugevalt kaasa eesti tea
duskeele püsivale arengule.

Sellise elektroonilise sõna
raamatu olemasolu võimal
daks keeleliselt rohkem nõu
da ka üliõpilastöödelt.

mailto:juuraabi@ut.ee
mailto:andreas@iur.ut.ee
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Tartu Ülikool ja 
Eesti Keele Instituut
U rm as S u tro p
Eesti Keele Instituudi 
direktor

Tartu Ülikool on olnud Ees
ti vaimuelu kujundamise 
keskus paljude sajandite 
jooksul.

Ülikooli rikkusest on osa 
saanud nii eesti, baltisaksa 
kui ka maailmakultuur.

Kahesaja aasta eest hakati 
taasavatud Tartu Ülikoolis 
õpetama eesti keelt. Ent 
eesti keelt oskasid juba ka 
Academia Dorpatensise õppe
jõud. Tollal oli peen kom
me kirjutada eestikeelseid 
(juhu)luuletusi.

Tänane Tartu Ülikool kan
nab endas edasi estofiilide 
(Õpetatud Eesti Selts) ja 
esimese eesti soost haritlaste 
põlvkonna traditsioone.

Eesti Üliõpilaste Seltsi 
värvidest on saanud meie rah
vust ja riiki sümboliseeriva 
lipu värvid.

Sisukas koostöö

Tartu Ülikoolil on keskne osa 
eesti keele akadeemilisel õpe
tamisel ja uurimisel. Kahjuks 
toodi 1947. aastal asutatud 
Keele ja Kirjanduse Instituut 
(alates 1993. aastast Eesti 
Keele Instituut ehk EKI) vägi
valdselt 1952. aastal Tallinna.

See tekitas Tartu Ülikoo
lile haava, mis täielikult ei 
ole tänasekski paranenud. 
Ülikool on küll koolitanud 
mitu uut eesti keele uurijate 
põlvkonda, aga mitmed üli
kooli eesti keele kogud on 
ikka veel Tallinnas.

EKI ja ülikooli vahel on 
rohkem kui poole sajandi 
vältel olnud sisukas koostöö. 
Väga hea ja tulemusrikas on 
see olnud eesti murrete ja 
kirjakeele ning sugulaskeelte 
uurimisel ja keeletehnoloogia 
arendamisel.

Koostöö võiks olla pal
ju tõhusam eesti-vene 
kontrastiivuuringute (sh eesti

keel võõrkeelena) ja akadee
miliste sõnaraamatute koosta
mise vallas. Esimeses neist on 
tugevam ülikool, teises EKI.

Tartus on koolituse saanud 
valdav enamik EKI töötaja
test. EKI omakorda on toimi
nud omalaadse professorite 
instituudina.

Viimase tosina aasta 
jooksul on EKIst lahkunud 
ülikooli(desse) üle 30 dokto
rikraadiga keeleteadlase.

Keeleprofessoreid on koo
litatud mitmele ülikoolile. 
Tartus töötavad professorina 
EKIst pärit väljapaistvad kee
leteadlased Mati Erelt, Tiit- 
Rein Viitso ja Karl Pajusalu.

Koostööleping

Pikaajalise koostöö jätkami
seks ja süvendamiseks on 
praegu käsil EKI ja ülikooli 
vahelise koostöölepingu 
sõlmimine. Koostööleping kin
nitab EKI teadlaste osalemise 
ülikooli õppetöös ning ülikooli 
ja EKI ühise teadustöö põhi
mõtted.

Lepinguga fikseerime selle, 
et ülikooli raamatukogust 
peab saama keskne keele
teaduslikku kirjandust kornp- 
lekteeriv raamatukogu Eestis. 
Plaanis on ühiste keeletea
duslike eelretsenseeritavate 
väljaannete loomine ülikooli 
ja EKI toimetiste põhjal.

Tagasi Tartusse

Tulevikus võiks EKI veelgi roh
kem lõimuda ülikooliga. Üli
kooli õppetooli juhataja peaks 
olema kogu oma valdkonna 
juht. Ta juhendaks ülikooli ja 
EKI ühist (sihtfinantseeritavat) 
teadusteemat.

See tähendab ka seda, et 
EKI ning ülikooli eesti ja 
soome-ugri keeleteaduse 
osakonna struktuurid tuleks 
harmoniseerida.

Ja veelgi kaugemas tule
vikus võiks EKI koju oma 
akadeemilise ema hõlma alla 
Tartusse tagasi tulla.

U R M A S  S U T R O P

Koostöö süvendamiseks on 
kavas sõlmida leping, mis 
kinnitab EKI teadlaste osale
mist TU õppetöös ning ühist 
teadustööd.

UT K U S I B

Kas võõrkeelse õppe suurenemine 
ohustab emakeelset õpet ja oskuskeelt?

H e len  E enm aa
filosoofia 2. aasta 
magistrant

Eesti rahvuskultuuri 
keskuseks kujunemi
ne on hea eesmärk, 
mis aitab Tartu Üli
kooli eristada kõigist 
teistest ülikoolidest.

Võõrkeelse õppe suuren
damine on aga vajalik samm 
seileks, et ka aastate pärast 
oleks olemas see koht, kus 
oma rahvuskultuuri kaitsta. 
Rahvusvaheliste perspektiivi
de laiendamine ei ole takis
tuseks emakeelse hariduse ja 
rahvuskultuuri toetamisele
-  mõlemad suunad aitavad 
universitas'el areneda.

Kui ülikooli esimene ees
märk on rahvuskultuuri 
keskuseks kujunemine, siis 
teine eesmärk on ehk see, et 
tema tudengid ning õppejõud

oleksid oma teadus
valdkonnas edukad. 
Tänu neile kasvab 
ülikooli maine ja ka 
ülikool ise.

Selleks, et olla 
oma alal edukas, on 
vaja olla võimeline 
suhtlema erinevates 

keeltes ja samadel teemadel, 
millega tegeldakse maailma 
parimates ülikoolides.

Võõrkeelne õpe aitab luua 
võimalused edu saavutami
seks; teadmised keelest ja 
kultuurist suurendavad aus
tust selle vastu.

Parimal juhul motiveerivad 
mitmekülgne haridus ning 
hea õppekeskkond tudengeid 
ja Õppejõude ise ülikooli aren
gule kaasa aitama.

Ehk tulevad nad siis ka 
välismaalt uhkusega tagasi, 
et Eesti ülikooli ja selle ees
märke toetada.

4 teadusvaldkonda
Medicina, humaniora, realia, socialia
Millised erialad ja miks kuuluvad just sellesse valdkonda? 
Milliseid muudatusi teadusvaldkondlik jaotus kaasa toob?

Medicina
T oom as A sser
arstiteaduskonna dekaan, medicina 
teadusvaldkondliku alakomisjoni esimees

Tartus on ajalooliselt kujunenud sobivad ja Ees
ti jaoks ainulaadsed tingimused nii rahvuslikus 
kui ka rahvusvahelises ulatuses arvestatava 
kliinilise- ja biomeditsiinialase akadeemilise 
keskkonna edasiseks arenguks.

Arengukavas tõlgendatakse medicina vald
konda küllalt avaralt: siia kuuluvad nii otseselt 
arstiteaduslik Õppe- ja teadustöö kui ka teiste 
akadeemiliste distsipliinidega seonduvad me
ditsiini piirialad.

Medicina hõlmab suure osa arsti-, bioloo- 
gia-geograafia- ja kehakultuuriteaduskonna, 
tehnoloogiainstituudi ja sihtasutuse TÜ Kliini
kum tegevusest.

Suuremat koostööd

Valdkondliku ja valdkondadevahelise koostöö 
süvendamine peab viima üksuste senisest olu
liselt suuremale koostööle ning võimaldama 
seeläbi saavutada jätkusuutliku arengu kriitili
se massi suurenemise ja koostööst sugenevate 
uute lisavõimaluste kaudu.

Medicina koostööpartneriteks on Eesti Põllu
majandusülikool, Eesti Biokeskus, teadusma
huka biomeditsiini ettevõtted ning ka Eesti 
tervishoiuasutused.

Valdkonna strateegiline eesmärk on kaas
aegse arstiteaduse ja kogu ühiskonna arengu
tendentse järgiva meditsiinikeskkonna loomi
ne ja arendamine.

See on vajalik arstide, kuid ka teiste me
ditsiiniga seotud spetsialistide koolitamiseks, 
teadustööks ning Eesti meditsiinisüsteemi 
strateegiliseks juhtimiseks.

Eesmärgiks on integreerumine rahvusvahe
lise akadeemilise meditsiiniga, mis tähendab 
mitmekülgset ulatuslikku koostööd ka teiste 
riikide ülikoolide, uurimiskeskuste ja eriala- 
seltsidega.

Kliiniline meditsiin ja farmaatsia

Lähiaastatel on esmatähtsaks kliinilise meditsii
ni ja farmaatsia eriala Õppe- ja teadustöö mo
derniseerimine ning sellele vastava materiaalse 
baasi ja infrastruktuuri loomine.

Farmaatsiaalase kaasaegse õppe- ja teadus
tegevuse keskkonna loomine ülikoolis on 
eelduseks ka farmaatsiapõhise biotehnoloogia 
arenguks Eestis. Samavõrd oluline on akadee
milise jätkusuutlikkuse kindlustamine kõiki
des meditsiini põhivaldkondades.

Valdkonna sees ei tohiks olla põhimõttelisi 
seesmisi vastuolusid, kuivõrd on olemas vaja
dus ühistel alustel ja võimalustel baseeruva 
koordineeritud koostöö järele, mis hõlmaks 
nii õppekavasid kui ka reaalset teadus- ja 
arendustegevust. Olgu näiteks toodud vajadus 
olemasolevate ja uute vahendite ühiseks ka
sutamiseks meditsiini ja veterinaarmeditsiini 
ühisvaldkondades koostöös EPMÜ ja TÜ vas
tavate institutsioonidega.

Humaniora
B iru te  K laas
filosoofiateaduskonna dekaan, humaniora 
teadusvaldkondliku alakomisjoni esimees

Humaniora arengukava ettevalmistamiseks 
moodustatud valdkondlikku komisjoni kuulu
sid filosoofia-, usu-, haridus- ja sotsiaalteadus
konna ning raamatukogu esindajad. Kuulus ka 
üks edustuse poolt määratud üliõpilane, keda 
meil ei Õnnestunud kahjuks kordagi kohata.

Selline lai esindatus näitab ühelt poolt seda, 
et humanitaarteaduste edendamine on paljude 
struktuuriüksuste hool ja mure, teisalt ka seda, 
et traditsioonilised ranged piirid teaduskonda
de vahel on interdistsiplinaarsuse süvenedes 
hägustunud.

Interdistsiplinaarsemaks

Nii humaniora kui ka kogu ülikooli arengukava 
tehes oli võimalik valida kahe põhisuuna vahei: 
kas edastada üldised ja üllad edenemissoovid 
ilma konkreetsete eesmärkide, piiritletud 
tegevuste ja meetmete kavata või saavutada 
arendustegevuste kirjeldamises maksimaalselt 
võimalik konkreetsuse aste.

Valisime teise tee ja püüdsime selekteerida 
õppekavad, mis oma unikaalsusega Euroopas 
oleksid atraktiivsed välisüliõpilastele (näit 
fennougristika ja russistika).

Samuti peame väga oluliseks interdist
siplinaarsete doktorikoolide loomist (näit 
estoloogia, keeletehnoloogia ja kultuuriuurin
gute vallas) ning kraadiõppe iihisprogrammi- 
de käivitamist koostöös välisülikoolidega.

Konsensus ülikooli sees ja väljaspool

Humaniora olulisim prioriteet on säilitada 
mitmekesisus uurimistöös ja lai humanitaareri- 
alade spekter. See kõik on vajalik ülikooli mis
siooni ja visiooni realiseerimiseks ning selleks, 
et tagada eesti keele ja kultuuri terviklik areng 
ja seotus Euroopa vaimukultuuriga.

Arengukava on kokkulepe. Kokkulepe nii 
ülikooli sees kui ka dialoogis ühiskonnaga, 
riigiga. Valdkonna sees oli arendamispriori- 
teetide osas konsensuse saavutamine lihtne. 
Ülikool kui ühtsete väärtuste märgisüsteemis 
toimiv organisatsioon on samuti potentsiaal
selt võimeline leidma ühise aluse, genereerima 
ühised eesmärgid ja leidma ühiselt lahendid 
eesmärkide elluviimiseks.

Kõige raskem, aga samas vältimatu on leida 
ülikooli arengukavale heakskiit väljaspool üli
kooli. Ka humaniora tegevuskava realiseerimi
ne sõltub eelkõige riiklikust tahtest: humaniora 
ootab programme väikeste erialade teadus- ja 
õppetegevuse toetamiseks, konkreetseid meet
meid. Olen nõus, et see kõik on kulukas ja ei 
pruugi anda kiiret ja mõõdetavat kasumit. Kui 
riik ei vaja kultuuri- ja rahvusteaduste aren
damist Tartu Ülikoolis, siis julgetagu see ka 
välja öelda.

Kui seda peetakse aga oluliseks, on vaja 
humanitaarteaduste säilimise ja edendamise 
jaoks leida riiklikult kiired lahendid.

Realia ja socialia valdkonna esindajad saavad sõna järgmises lehenumbris.

U U D I S E D

Ülikool austab oma 
auväärseid liikmeid
21. oktoobril kl 17 toimub TÜ 
Ajaloo Muuseumis hiljaaegu 
pensioneerunud töötajate 
austamine.

Rektori vastuvõtule kut
sutute seas on professorid 
Astrid Saava, Tiina Talvik, 
Tiit-Rein Viitso ja Vladimir 
Hiznjakov, dotsendid Lembit 
Mehüane, Jüri Samarütel 
ja Uldo Mölder, vanemtea
durid orientalistikakeskuse 
juhataja Linnart Mäll ja Siiri 
Veromann, peaspetsialist Jüri 
Tapfer, peainsener, peainse
neri osakonna juhataja Nigul 
Liivamägi, spetsialistid Mare- 
Ann Jaeger ja Kaisi Karm jpt.

Ülikool tunnustab tradit
siooniliseks kujunenud üritu
sel oma auväärseid liikmeid 
ülikooli suure või väikese 
medali või tänukirjaga.

Üliõpilasteater 
taasalustas
Tartu Üliõpilasteater ja Eriti 
Kurva Muusika Ansambli kvar
tett mängisid taas kevadel esi
etendunud kabaree-etendust 
<Joogem äädikat, härrased!»

Etendus koosneb Daniil 
Harmsi sketšidest ja Mehis 
Heinsaare tekstidest, mis kes
kenduvad ülitähtsale küsimu
sele: mis on Õnn, kust ta tuleb 
ja kuhu läheb.

Teater võttis sügisel vastu 
uusi tudengeid, kellest mõni 
mängis ka uues lavastuses. 
Üle mitme aasta astus näitle
jana üles ka teatri kunstiline 
juht Kalev Kudu.

Muusika autor ja esitaja 
on Sven Kuntu koos EKMA 
kvartetiga. Kunstnikutöö taas 
rühmituselt Ibur» (Margus 
Liivak ja Rasmus Karja).

Mängisid Anu Viks, Kudrun 
Vungi, Peeter Piiri, Vallo 
Toomla, Martin Liira, Andres 
Maask, Kristjan Kaljund ja 
Kalev Kudu.

Järgmine etendus on 16. 
novembril Teatrikohvikus.

Akvarellinäitus 
«Venemaa kirikud»
Ülikooli humanitaarraamatu
kogus (Jakobi 1) saab kuni 
aasta lõpuni vaadata Veronika 
Mahtina akvarellinäitust «Ve
nemaa kirikud».

Oma esimesel Eesti näitusel 
pakub noor kunstnik vaata
jale jäädvustusi Novgorodi, 
Laadoga, Valdai ja Peterburi 
kaunitest vanadest kirikutest,

Veronika Mahtina on TÜ 
ajakirjanduse ja kommu
nikatsiooni osakonna ma
gistrant, kelle kodulinnaks 
on Sankt-Peterburg. Tema 
dissertatsiooni teemaks Vene 
Riiklikus А. I. Herzeni nim 
Pedagoogikaülikoolis oli «Ees
ti kunstilise kultuuri genees ja 
areng». Ta on Peterburi Eesti 
Kultuuriseltsi liige ja aitab 
välja anda eestikeelset «Peter
buri Teatajat».

Arvutid saksa 
filoloogidele
Eile andis Saksa saatkonna 
kultuurinõunik Carsten Wilms 
ülikooli saksa filoloogia õppe
tooli raamatukogule üle kaks 
arvutikomplekti.

Need muretseti tänu Goe
the Instituudi rahalisele toe
tusele.

Nii õppetooli hoidja Anne 
Arold kui ka üliõpilaste esin
dajad väljendasid kingi üle 
heameelt. «Nüüd on raama
tukogus üliõpilaste kasutuses 
kokku kuus arvutit,» ütles 
Arold.

Prof Hele Everaus (vasakul) rajas Balti rii
kide esimese luuüdisiirdamise osakonna ja  
tegi 1993. a esimese siirdamise, a n d r e s  t e n n u s

Prof Margit Sutrop (paremal) rajas filo
soofiateaduskonna juurde TÜ eetikakesku-
S e .  VARJE SOOTAK
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KALLE VEESAAR

TÜ/Rock võitis 84:55

P R O J E K T I  K O N K U R S S  
A R V U T I T E  O S T M I S E K S

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (EITSA) eraldas Eesti ava- 
lik-õiguslikele ülikoolidele täiendavaid vahendeid arvutite 
hankimiseks.

Seoses sellega kuulutab ülikooli infotehnoloogia osakond 
välja projektikonkursi arvutite ostmiseks TÜ tudengite ühis
kasutuses olevate ja õppejõudude arvutite hankeks. Konkur
si eesmärk on parandada meie üliõpilaste ja õppejõudude 
arvutitega varustatust ja kaasajastada teaduskondades ole
masolevat arvutiparki. Projekti sihtgrupp on ülikooli teadus
konnad ja akadeemilised allüksused.

Projektikonkursil osalemiseks on nõutav omafinantsee
ring vähemalt 30% ulatuses.

Esitada taotlus projekti vormis:
• esitatud allüksuse arvutitega varustatuse tänane seis,
• põhjendus uute arvutite ostmiseks,
• ostetavate arvutite ja tarkvara kirjeldus koos maksumuse

ga,
• kinnitus omafinantseeringuks.

Taotlused esitada hiljemalt 31. oktoobriks infotehnoloogia 
osakonda.

Info: spetsialist Lagle Lembavere, IT osakond, Ülikooli 
18a, II korrus, Lagle.Lembavere@ut.ee, tel 375 463.

T A R T U  Ü L I K O O L I  A R E N G U -  
K O N V E R E N T S  « U U E D  V Ä L J A K U T S E D »

Reedel, 24. oktoobril
Plenaaristung aulas (juhatab rektor prof Jaak Aaviksoo).
13 konverentsi avamine -  rektor Jaak Aaviksoo
13.05 Riigikogu esimehe Ene Ergma tervitus
13.15 Tartu linnapea Andrus Ansipi tervitus
13.25 rektor Jaak Aaviksoo -  Tartu Ülikooli arengusuunad
14 peaminister Juhan Parts -  Eesti riigi ja ülikooli visiooni 
ühisosast
14.15 kaubandus-tööstuskoja esimees Toomas Luman -  Üli
kool ja ettevõtete konkurentsivõime
14.30 kohvipaus vanas kohvikus
15.15 haridus- ja teadusminister Toivo Maimets -  Ülikool 
inimressursi võimekuse tagajana
15.40 majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis 
Atonen -  Ülikool ja Eesti majanduse konkurentsivõime
16.05 Teaduste Akadeemia akad Endel Lippmaa -  Rahvus
vaheline teadusülikool -  kuidas edasi?
16.30 Eesti Tööandjate Keskliidu juhatuse esimees Meelis 
Virkebau -  Ülikoolis õppija -  keda me vajame?
16.55 TÜ kuratooriumi esimees Jüri Raidla -  Ühiskonna roll 
TÜ arengu suunamisel
17.20 diskussioon TÜ strateegilise arengukava põhisuunda
dest (juh teadusprorektor prof Ain Heinaru)
17.50 kokkuvõte (rektor Jaak Aaviksoo)

Laupäeval, 25. oktoobril
10-12 töö sektsioonides
Realia (nõukogu saalis) -  Teaduselt tehnoloogiale (juh rek
tor Jaak Aaviksoo). Sõnavõtud: matemaatika- informaatika- 
teaduskonna dekaan prof Mati Kilp, majandus- ja kommu- 
nikatsiooniministeeriumi asekantsler Raul Malmstein, hari
dus- ja teadusministeeriumi asekantsler Kristjan Haller, TÜ 
Tehnoloogiainstituudi direktor prof Mart Ustav, MicroLinki 
juhatuse esimees Allan Martinson.
Medicina (ph 139) -  Teaduspõhised kutseoskused -  Eesti 
meditsiini jätkusuutliku arengu alus (juh teadusprorektor 
Ain Heinaru). Sõnavõtud: arstiteaduskonna dekaan prof 
Toomas Asser, Riigikogu liige Külvar Mand, TÜ Kliinikumi 
juhatuse esimees Urmas Siigur, Eesti Arstide Liidu presi
dent, Riigikogu liige Andres Kork, Põhja-Eesti Regionaal- 
haigla juhatuse liige Toomas Vilosius.

Socialia (ph 140) -  Sotsiaalteadused ja -teadlased -  alaka- 
sutatud ressurss Eesti arengus -  (juh prof Jüri Sepp). Sõna
võtud: sotsiaalminister Marko Pomerants, Eesti Panga pre
sident Vahur Kraft, Eesti Päevalehe peadirektor Aavo Kokk, 
Riigikohtu esimees Uno Lõhmus, TPÜ Rahvusvaheliste ja 
Sotsiaaluuringute Instituudi direktor Raivo Vetik, sotsiaal
teaduskonna prof Marju Lauristin.

Humaniora (ph 102) -  Rahvusülikool muutuvas maailmas 
(juh prof Jaak Kangilaski). Sõnavõtud: filosoofiateadus
konna dekaan prof Birute Klaas, Eesti Keele Instituudi 
direktor Urmas Sutrop, Eesti Humanitaarinstituudi prof 
Rein Raud, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur, filol-dr 
Ingrid Rüütel, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse direktor Sirje 
Helme.

12.30-14 plenaaristung aulas (juh rektor Jaak Aaviksoo), 
sektsioonijuhatajate kokkuvõtted, diskussioon, kokkuvõte.

Info: www.ut.ee/arengukonverents.

M e e lis  P a s ta k
TÜ Akadeemilise Spordiklubi 
korvpalli projektijuht

15. oktoobril võitis TÜ/ 
Rock Peugeot korvpalli 
meistriliiga avamängus 
EBS/Nybiti võistkonna 
84:55.

Tartu edukaimateks osutu
sid Tarmo Kikerpill 20 ja Au- 
genijus Vaskys 19 punktiga. 

Naiste meistriliiga ava-

60

Toomas Kleimann,
haldusjuht -  18. oktoober

55

Jaan Punga,
assistent -  21. oktoober

50

Elli Jakobson,
köitja -  19. oktoober
45
Vladimir Griškov,
majahoidja -  19. oktoober

kohtumises alistas TÜ/Leibur 
Siili PK/Kanpoli naiskonna 
seisuga 71:56.

Võõrustajate edukaimaks 
kerkis Kristi Kallasalu 18 
punktiga. Heila Rosenfeldti 
kontosse kogunes 15 punkti, 
11 lauapalli ja 7 resultatiivset 
söötu.

22. oktoobril mängib üli
kooli meeskond Ehitustööriist/ 
Audentesega ja 29. oktoobril 
Kaleviga.

Marianne Tiik, 
klienditeenindaja -  21. ok
toober

40

Liina Espenberg,
assistent -  20. oktoober

35

Anneli Rätsep,
assistent -  18. oktoober 
Vello-Andres Pettai,
teadur -  23. oktoober

KAITSMISED
17. okt kl 14.15 kaitseb matemaa- 
tika-informaatikateaduskonnas 
(Liivi 2-403) matemaatilise 
statistika erialal Olga Dunajeva 
doktoritööd «Asymptotic Matrix 
Methods in Statistical Inference 
Problems». Juhendaja: prof 
Tõnu Kollo. Oponendid: prof 
Heinz Neudecker (Amsterdami 
Ülikool) ja prof Yuriy Kharin (Val
gevene Riiklik Ülikool).
17. okt kl 13.15 kaitseb õigus
teaduskonnas (luridicumis aud 
212) Maarja Kikas magistritööd 
«Kohalikud maksud Eesti Vaba
riigis». Juhendaja: dr iur Lasse 
Lehis. Oponent: emeriitprof 
Heino Siigur.
17. okt kaitsevad molekuiaar- ja 
rakubioloogia instituudis (Riia 
23-217) viroloogia erialal dok
toritöid:
kl 12 Ivar Ilves «Virus-cell 
interactions in the replication 
cycle of bovine papillomavirus 
type I». Juhendaja: prof Mart 
Ustav. Oponent: dr Francoise 
Thierry, Institut Pasteur; 
kl 15 Andres Männik «Design 
and characterization of a novel 
vector system based on the 
stable replicator of bovine 
papillomavirus type I». Juhen
daja: prof Mart Ustav. Oponent: 
prof Stefan Schwartz, Uppsala 
Ülikool.
21. okt kl 15.15 kaitsevad usutea
duskonnas ph 227 magistritöid: 
Kristel Engman «Usu ja töö 
vahekorrast protestantlikus teo
loogias». Juhendajad: prof Tõnu 
Lehtsaar, dots Henn Käärik. 
Oponendid: lic theol Randar 
Tasmuth, prof Alar Laats.
Ago Lilleorg «Sõjaeetika teoo
riate võrdlus kristlikust perspek
tiivist». Juhendaja: mag theol 
Jaanus Noormägi. Oponendid: 
dots Anne Kull, mag theol 
Meego Remmel.
27. okt k! 14 kaitsevad materjali
teaduse instituudis (Tähe 4-207) 
magistritöid:
Ly Sõõrd «Interaktiivne võrgu- 
õpik «Võnkumised ja lained»» 
magistrikraadi saamiseks füüsi- 
kahariduse erialal. Juhendaja: 
prof Jaak Kikas, dots Henn Voo
laid. Oponendid: Ülle Kikas PhD, 
Urmas Tamm;
kl 15.30 Kuno Kooser «Tseesiumi 
3d röntgenergastuste lagunemi
ne ja röntgenneeldumisspektrid 
tseesiumisoolades» magistri
kraadi saamiseks tahkisefüüsika 
erialal. Juhendaja: Arvo Kikas. 
Oponendid: Vambola Kisand 
PhD, Tanel Käämbre PhD; 
kl 14.45 kaitseb eksperimentaal
füüsika ja tehnoloogia instituudis 
Nadežda Tšerkašina magistri
tööd «Применение механических 
моделей электромагнитных
явлений» (Mehaaniliste mudelite 
kasutamine elektromagnet- 
nähtuste kirjeldamisel)». Ju
hendaja: dots Kalev Tarkpea. 
Oponendid: dots Henn Voolaid, 
Alina Braziulene, MSc.

LOENGUD
20. okt kl 14.15 peab Tiigi 
78-127 venia legencfi sotsiaal
teaduskonna Balti poliitika 
professori kandidaat Henri 
Vogt teemal «Between Utopia 
and Disillusionment: Post- 
Communism in the Baltic 
States». Info: Piret Orav, tel 375 
958.
Üldajaloo õppetool koostöös 
Eesti ajaloo õppetooliga kuuluta
vad välja Aivar Põldvee loengu
kursuse «Haridus-ja kirikuloost 
rootsiaegsel Eesti- ja Liivimaal», 
(FLAJ.07.162, 2 AP). Loengud 
toimuvad 27 okt, 10 nov, 24 
nov, ja 8 dets kl 14-16 Lossi 3- 
425.Registreerumine üldajaloo

SEMINARID
22. okt kl 18.15 toimub EÜS-i 
majas (Tõnissoni 1) Eesti Üli
õpilaste Seltsi selle semestri 
esimene avalik seminar teemal 
«Eesti NATOs -  kas uued või
malused või kohustused?». Esi
nevad Riigikogu kaitsekomisjoni 
esimees, endine kaitseminister 
Sven Mikser ja Balti kaitsekol- 
ledži akadeemik, endine kaitse
ministeeriumi asekantsler Mar
gus Koiga. Seminaride sarjas 
käsitletakse Eesti arengusuundi 
ja tulevikuperspektiive kultuuri-, 
majandus-, julgeoleku-, kesk
konna- jms elulistes küsimustes. 
Osavõtt on tasuta.

TEATED
22. okt kl 9.30-9.50 toimub ph 
227 iganädalane ülikooli hommi- 
kupalvus. Seekord peab palvust 
EKEK Harkujärve koguduse 
preester isa Jaanus Kangur.
22. okt kl 18 on Lõuna-Eesti kee
le- ja kultuuriuuringute keskuses 
(Lossi 38, vana anatoomikum) 
Jututarõ külaliseks setu kunstnik 
ja praegune soots’ka Evar Riit- 
saar. Kõik huvilised on oodatud! 
Info: Helen Koks, tel 375 422.
18. oktoobril kl 17.30 mängib 
täiendatud koosseisus ja uue 
peatreeneri Andres Toode ju
hendatav Tartu Ülikool/Eedeni 
võrkpallinaiskond Jumek Võru 
VK naiskonnaga.

KONTSERT
17. oktoobril kl 22 esinevad 
jazzklubis lllegaard Liisi Koikson 
(vokaal), Jorma Toots (klaver), 
Tanel Aavakivi (trompet), Aivar 
Eimra (kontrabass) ja Margus 
Tammemägi (trummid).
18. oktoobril kell 19 esineb 
Vanemuise Kontserdimajas 
Läti Raadio koor «Latvian 
Radio Chamber Singers», 
dirigent Kaspars Putninš. Ka
vas: Einfelde, Scelsi, Eespere, 
Dzenitis, Bryars, Saariaho. 
Vähem kui kümne tegevusaas
taga on Läti raadiokoori solistide 
ansambel tõusnud rahvusvaheli
selt kõrgelt hinnatud esinejaks. 
Edu on toonud otsingud an
samblile ainuomase häälevärvi

ning muusikalise väljendusrikku
se vallas. Piletid: 80 ja 50 kr.
22.-24. oktoobrini Vanemuise 
Kontserdimajas rahvusvaheline 
muusikapidu «Muusika, mis 
puudutab Su hinge -  «Tartu 
DžässVikerkaar». Kunstiline 
juht Lembit Saarsalu, kontserte 
juhivad Vello Mikk ja dr Lynn 
J. Skinner (Lionel Hamptoni 
Jazz Festivali peadirektor 
USAst). Kolmel kontsertõhtul 
moodustavad muusikud erine
vaid ansambleid, kammerlikke 
duosid-triosid, kvartette, aga ka 
kõige ebaharilikumaid kooslusi 
-  orel koos erinevate soolo- 
instrumentide ja rütmigrupiga 
jpm. Üle 70 muusiku 9 maalt 
esitavad džässi, mis sünnib just 
sel hetkel. Festivali pass 450 kr 
(sooduspass 250).
22. oktoobril kl 19 Vanemui
se Kontserdimajas festivali 
avakontsert. Esinevad Mads 
Kjolby Olesen (kitarr, Taani), 
Steve Kershaw (kontrabass, 
Inglismaa), Petter Svard (löök
pillid, Rootsi), saksofonikvartett 
«n[ex]t» (Läti), Valerijus Ramoska 
(trompet, flugelhorn, Leedu), 
Dainius Pulauskas (klahvpillid, 
Leedu), Maksim Nekrasov (suu
pill, Venemaa), Vadim Lebedev 
(kitarr, Venemaa), Bernhard 
Sperrfechter (kitarr, Saksa
maa), Hanns Höhn (kontrabass, 
Saksamaa), Leonid Vintskevits 
(klaver, Venemaa), Nikolai Vints
kevits (sopran-, altsaksofon, Ve
nemaa), Tartu Junior Big Band,

dirigent Loit Lepalaan, Lembit 
Saarsalu (saksofonid), Olav 
Ehala ja Kiigelaulukuuik, Silvi 
Vrait, Raivo Tafenau ansambel, 
Taavo Remmel (kontrabass), 
Tanel Ruben (löökpillid). Piletid 
150 ja 80 kr.
23. oktoobril kl 19 Vanemuise 
Kontserdimajas «Kummardus 
Uno Naissoole». Esinevad 
Severi Pyysalo (vibrafon, 
Soome), David Timm (orel, 
Saksamaa) Anglo-Skandi- 
naavia trio Stekpanna (Taani, 
Inglismaa, Rootsi), saksofoni
kvartett «n[ex]t» (Läti), Valerijus 
Ramoska (trompet, flugelhorn, 
Leedu), Dainius Pulauskas 
(klahvpillid, Leedu) Maksim 
Nekrasov (suupill, Venemaa), 
Vadim Lebedev (kitarr, Vene
maa) Bernhard Sperrfechter 
(kitarr, Saksamaa), Hanns Höhn 
(kontrabass, Saksamaa) Leonid 
Vintskevits (klaver, Venemaa), 
Nikolai Vintskevits (sopran-, alt
saksofon, Venemaa) Big Band 
Wild Wlnd Wactory, dirigent 
Ott Kask, Villu Veski ansambel, 
Tõnu Naissoo (klahvpillid), 
Helin-Mari Arder (vokaal), Sofia 
Rubina (vokaal), Taavo Remmel 
(kontrabass),Tanel Ruben (löök
pillid). Piletid 150 ja 80 kr.
24. oktoobril kl 19 Vanemuise 
Kontserdimajas esineb 
Freddy Cole Quartet USAst 
-  Freddy Cole (vokaal, klaver), 
Gerald Byrd (kitarr), Zachery 
Pride (kontrabass), Curtis Boyd 
(löökpillid). 250, 150, 100 kr.

D A A D I  S T I P E N D I U M I D

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) pakub 
2004/2005. õppeaastaks stipendiume Saksamaal Õppimiseks 
ja uurimistöö tegemiseks järgmistele sihtgruppidele:

Graduierte
1. Uurimisstipendium ülikooli lõpetanutele, magistrantide

le, doktorantidele ja järeldoktoritele;
2. Õppestipendium ülikooli lõpetanutele;
3. Õppestipendium majandus- ja insenerierialade üliõpilas

tele Kölni ja RWTH Aachen ülikoolides.

Studierende
1. Stipendium germanistika üliõpilastele:

a) stipendium germanistika viimase kursuse üliõpilaste
le;
b) semestristipendium germanistika üliõpilastele;

2. Suvekursused üliõpilastele;
3. DAAD/Siemens-magistriprogramm insenerieriala üliõpi

lastele Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest.

Wissenschaftler
1. Uurimisstipendium õppejõududele, lektoritele ja teadlas

tele;
2. Stipendium endistele DAADi stipendiaatidele.

Künstler
1. Õppestipendium kunstieriala üliõpilastele;
2. Toetus kunstierialade õppejõududele ja lektoritele.

Info ja nõutavate dokumentide loetelu: www.hm.ee, 
www.daad.de (avaldusvormid).

Info ja avaldusvormid õppejõududele ja teadlastele: 
Lea Kivi, teadus- ja arendusosakond, ph 302, tel 376 114, 
lea.kivi@ut.ee.

Info ja avaldusvormid üliõpilastele: Jaanika Haljasmäe, 
välisüliõpüastalitus, ph 104 tel 375 151, jaanika@ut.ee. 

DAADi keeletest 21. okt ja 4. nov kell 18, ph 102. 
Dokumentide esitamise tähtaeg 7. november välisüliõpi

lastalituses (ph 104).

UNIVERSITAS Tegevtoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Kristjan Kaljund 
Infotoimetaja Kerli KuuskTARTUENSIS Keeletoimetaja Marika Kullamaa

Ülikooli 18, Tartu 50090 
TARTU ÜLIKOOLI A JALEH T Tel: 07 375 6B0, 051 42 300
Tellimise indeks 00892 E-post: ajaleht@ ut.ee
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Faks: 07 375 440
Trükk: o/ü Greif http://www.ut.ee/ajaleht

Õ N N I T L E M E
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T Ä N A  L E H E S

Socialia ja realia
LK 3

Rein Veidemann:
Ülikool on ühiskonna
väärtuskese
LK 2

Kolme ülikooli 
rektorid hinda
vad koostööd 
TÜga
LK 3

Vastajaid: 150

Uus küsimus: Kui suur 
peaks olema õppelaen? 
Vastata saab aadressil 

www.ut.ee/ajaleht/.

U U D I S E D

TÜ liitus ühiskond
liku leppega
20. oktoobril kirjutasid 38 
organisatsiooni esindajad alla 
ühiskondlikule leppele.

Allakirjutanute seas oli ka 
TÜ rektor prof Jaak Aaviksoo, 
kelle sõnul näitab leppe tekst 
selgelt meie kodanikuühis
konna jõudu ning poliitilise 
kultuuri taset.

Leppes on kirjas, et haridus- 
kulutuste osakaalu suurenda
takse igal aastal vähemalt 
0,2% võrra SKP-st.

Kõrgkoolide kohta on 
märgitud, et säilib praegusel 
tasemel riiklikult finantseeri
tavate õppekohtade arv ning 
viiakse ellu «Teadmistepõhise 
Eesti» programm jm.

Religioonipedagoo- 
gika konverents
23.-25. oktoobrini toimub 
usuteaduskonnas esimene FBI 
konverents.

FBI märgib religiooni- 
pedagoogika arendamisele 
suunatud rahvusvahelist 
koostööprojekti Finnish-Bal- 
tic Initiative in Developing 
Religious Education.

«Esimese foorumi ees
märgiks on saada ülevaade 
religiooniõpetuse ja selle aine 
õpetajate ettevalmistamise 
mudelitest Eestis, Lätis ja 
Soomes,» selgitas dots Pille 
Valk. Ettekannetes käsitletak
se religioonipsühholoogilisi 
probleeme, postmodernismi 
väljakutseid religioossele ha
ridusele, nõustamise küsimusi 
ja õpetajate täienduskooli
tust. Samuti tutvustatakse 
infotehnoloogia kasutamise 
võimalusi religiooniõpetuse 
õpetamisel.

Info: www.ortoweb.fi/ 
tarto.htm.

O N L / A f E - K Ü S I T L U S

Kas osaled TÜ 
arengukonverentsil?
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Ühiskonna rollist ülikooli arengus

Hansapank andis üli
õpilastele stipendiume
Ü lle  K o p p e l
SA Tartu Kultuurkapital

22. oktoobril said kuus TÜ 
üliõpilast kätte Hansapanga 
stipendiumid.

15 000-kroonise stipen
diumi said Oliver Lukason 
(majandus), Raimo Poom 
(politoloogia), Laura Sedman 
(bioloogia), Ivan Kuznetsov 
(õigusteadus) ja Maarja Põld 
(semiootika ja kulturoloogia).

SA Tartu Kultuurkapital 
korraldas koostöös Hansa
pangaga stipendiumikonkursi 
TÜ üliõpilastele, kellel on 
silmapaistvad õppetulemused 
ning kes on aktiivsed ühis
kondlikus elus.

Stipendiumi võisid taotleda 
täiskoormusega bakalau
reuseõppe üliõpilased alates 
kolmandast semestrist. Sti
pendiume oli viis. Konkursile 
laekus 60 taotlust.

21. oktoobril pidas ülikooli kuratooriumi teine koosseis oma viimase istungi, v a r j e  s o o t a k

J U R I  RAI  DL А

Arengukonverentsil tuleks 
muude küsimuste kõrval 
arutada ka kuratooriumi rolli 
suurendamist, ja võimalik, et 
ka kvalitatiivset muutmist.

nantseerimise tõttu, vaid ka 
seepärast, et ühiskonna, riigi 
ning ülikooli side on nõrk. 
Kannatab eeskätt ülikool, 
kuid ka riigile ja ühiskonnale 
ei tõuse sellest mingit kasu.

Ühiskonna ja ülikooli va
helise sideme nõrkuse kons

tateerimises on märkimis
väärne annus enesekriitikat. 
Ülikooliseaduse kohaselt on 
kuratoorium nõuandvaks 
koguks, mis seob ülikooli ja 
ühiskonda.

Paraku on kuratooriumi 
võimalused nõuandva kogu

na üsna piiratud, sõltudes 
peaasjalikult vaid liikmete 
autoriteedist ning nõustata- 
vate isikute soovist nõuandeid 
kuulata. Kuratooriumil puu
duvad hoovad oma seisukoh
tade realiseerimiseks.

Kuratoorium olulisemaks

Kuratooriumi liikmed nimetab 
Vabariigi Valitsus, kuulates ära 
ülikooli arvamuse. Seadus ei 
täpsusta, keda kuratoorium 
nõustama peaks. Järelikult 
peaks ta nõustama nii valitsust 
kui ka Tartu Ülikooli.

Kuratooriumi praegusel 
koosseisul on olnud tihe töine 
side nii ülikooli eelmise kui ka

praeguse juhtkonnaga. Side 
enda ellukutsujaga, Vabariigi 
Valitsusega, on aga olnud 
enam kui tagasihoidlik.

Seega tuleks arengu
konverentsil paljude muude 
küsimuste kõrval arutada ka 
kuratooriumi rolli suurenda
mist, ja võimalik, et ka kvali
tatiivset muutmist.

TÜ arengukava 2008 
keskseks teemaks on Tartu 
Ülikooli kui rahvusülikooli 
edasine rahvusvahelistumine. 
Kuratoorium on üsna selgelt 
ja üksmeelselt arvamusel, et 
TÜ tulevikku tuleb näha rah- 
vusülikoolina ja rahvusvahe
list tähendust .omava teadus- 
ülikoolina. See seisukoht on 
fikseeritud kuratooriumi 29. 
novembri 2002. a otsuses.

Vastandada pole vaja

Kas rahvusülikool ja rahvusva
heline ülikool on konfliktsed 
mõisted ja kui on, siis kum
mal on prioriteet? Viimasele 
küsimusele vastamine tundub 
lihtsam. Rahvusülikool on 
prioriteetne ning selle aren
damine esmatähtis. Samas on 
rahvusülikool võimeline oma 
rolli täitma vaid juhul, kui ta 
on rahvusvaheliselt konku
rentsivõimeline.

Järelikult tuleb rahvusvahe
listumist käsitleda rahvusüli
kooli eduka arendamise inst
rumendina, mitte eesmärgina 
iseeneses. Loodetavasti või
maldab selline käsitlus kõrva
le jätta vastandamise ning 
keskenduda rahvusülikooli 
rahvusvahelise jätkusuut
likkuse ja konkurentsivõime 
edendamisele. Enesestmõiste
tavalt nõuab see ühiskonna ja 
riigi igakülgset toetust.

J ü r i R a id la
kuratooriumi esimees

Külalised Hong Kongi 
Baptistlikust Ülikoolist
L a u ri R an dve e r
rahvusvahelise koostöö juhi 
assistent

Täna viibivad TÜs tutvumis- 
visiid il Hong Kongi Baptist- 
liku Ülikooli president resp 
rektor prof Ng Ching-fai 
ning arendusprorektor prof 
Fan Yiu-kwan.

Kohtumisel rektor Jaak

Aaviksooga on muu hulgas 
plaanis allkirjastada kahe
poolne koostööleping.

Hong Kongi Baptistlik 
Ülikool alustas kohaliku 
baptistikoguduse eestvõttel 
tegevust erakõrgkoolina 
1956. aastal ja on vanuselt tei
ne kõrgem õppeasutus Hong 
Kongis. Ülikooli staatus anti 
1994. Üliõpilasi on 7400. Ng Ghing-fai.

UT K Ü S I B

Kas Eestis on piisavalt doktoreid?

Ühiskonna rolli Tartu Üli
kooli arengu suunamisel 
võib kirjeldada põhjalikult 
ja pikalt, kuivõrd ühiskonna 
ja ülikooli suhted iseene
sest on komplitseeritud ja 
mitmetahulised. Samas on 
võimalus ka lihtsustatud 
üldistuseks: ühelt poolt on 
ühiskonna rolliks küsida 
ja nõuda ning teiselt poolt 
toetada ja arendada.

Küsida ja nõuda on alati 
lihtne, eriti ülikoolilt. Nii 
loomulik on küsida Tartu 
Ülikoolilt haridust ja teadust. 
Rahvuslikku ja rahvusvahe
list. Mõlemat korraga ja ühe
aegselt ning heal tasemel.

Küsimise ja nõudmisega on 
ühiskond riigiorganite ning 
avaliku arvamuse kaudu hästi 
toime tulnud. Õnneks on Tar
tu Ülikool seni hästi hakkama 
saanud ka vastamisega.

Ühiskonna toetus on nõrk

VÕib muidugi pikalt arutle
da, miks pilt nii nukker on. 
Põhiliseks põhjuseks on kva
liteetsete juhendajate puudus. 
Seda probleemi ei lahenda 
lihtsalt raha või koolitustelli
muse juurdeandmisega. See
tõttu olen ka skeptiline üha 
uute doktorantide lisamisele 
ülikoolidesse, kusjuures kaits
mise efektiivsus jääb napilt 
kolmandikuks.

Samas tean ka doktoranti
de juhendajana, et oma töö 
efektiivsust ei ole võimalik 
päevapealt kolm korda tõsta. 
Seetõttu tuleks selle terava 
probleemi lahendamiseks ot
sida sootuks uusi lahendusi.

22. oktoobri Eesti Päevalehes 
küsib Jaak Aaviksoo: «Kellele 
võiks rahvusülikool vajalik 
olla või moodsamas keeles 
-  kes peaks olema tellija?». 
Loodan teadvat vastust rektori 
retoorilisele küsimusele -  Ees
ti ühiskond on tellija. Ent kas 
ühiskonnal on õigus olla pea
asjalikult tellija rollis?

Küsimisest, nõudmisest ja 
tellimisest ülikooli pikaaja
liseks ja edukaks arenguks 
ei piisa. Vaagides ühiskonna 
rolli teist aspekti -  toetada ja 
arendada ülikooli, paistab pilt 
kahjuks palju viletsam. Mitte 
ainult Tartu Ülikooli aasta
tepikkuse riigipoolse alafi-

Toivo Maimets
haridus- ja 
teadusminister

Minu andmetel on 
viimase 12 aasta 
jooksul vastuvõetud 
doktorantidest 2002. 
aastaks kaitsnud dok
torikraadi 401 inimest. Samas 
teame me, et pelgalt akadee
milise kaadri järelkasvu kind
lustamiseks oleks vaja 100 
doktorikraadi kaitsmist aastas. 
Ja kui tahame, et ka erasek
toris ning näiteks valitsusasu
tustes oleks doktorikraadiga 
inimesi, oleks neid vaja 200. 
On aga heal juhul 70.

Pilt on keeruline 
ka erialade jaotu
ses. Enim kraadide 
kaitsmisi on loodus
teadustes, oluliselt 
vähem ärinduse, hal
duse või õiguse alal.

Siit võiksid ka kõik 
tulevikuennustajad 

lugeda välja, millised alad on 
eesti keeles jätkusuutlikud, 
millised aga mitte.

Homsed professorid on täna 
doktorikraadi kaitsjad ning 
nemad määravad ära ka meie 
ülikoolide tulevase näo. Mitte 
niivõrd raha ega ehitised, vaid 
inimesed ja nende kvaliteet 
on tuleviku garantiiks.

Stipendiaadid Oliver Lukason, Laura Sedman, Ivan 
Kuznetsov ja Raimo Poom. v a r j e  s o o t a k

http://www.ut.ee/ajaleht/
http://www.ortoweb.fi/
http://www.ut.ee/ajaleht


2 UNIVERSITAS TARTUENSIS 24. oktoober 2003

U U D I S E D

Ülikool mälestab 
prof Herbert Ligi
29. oktoobril kell 16.15 al
gab Lossi tänava õppehoone 
aud 406 mälestuskoosolek 
«Meenutades Õpetatud Eesti 
Seltsi taastajat ajalooprofessor 
Herbert Ligi (25.10.1928- 
12.11.1990).

Prof Ligi oli ka taastatud 
ÕESi esimene esimees.

25. oktoobril kell 16 toimub 
Raadi kalmistul Herbert Ligi 
hauale mälestusküünalde 
asetamine (kogunemine sur
nuaia väravas).

Info: Kadi Grichin, tel 055 
690 948.

Usuteaduskonnale 
kingiti raamatuid
17. oktoobril andis Saksa saat
konna kuluurinõunik Carsten 
Wilms usuteaduskonnale üle 
Saksa Teadusuuringute Ühin
gu raamatuannetuse. Saksa
keelse valikkogu põhiosa 
moodustavad uut testamenti, 
praktilist teoloogiat, võrdlevat 
religiooniteadust ja kiilkirja 
käsitlevad alusteosed.

Kingitud väljaanded asuvad 
TÜ Raamatukogu usuteaduse 
sektsioonis, Lähis-Ida vanu 
keeli ja kultuure käsitlevad 
teosed aga humanitaarraama
tukogus.

Raamatuannetus on Saksa
maa järjekordne toetus usu
teaduse uuringute ja teoloo- 
giaõppe edendamisele Tartu 
Ülikoolis.

Lastefondi hea- 
tegevuskampaania
20. oktoobril algas TÜ Kliini
kumi Lastefondi heategevus- 
kampaania «Väike rahasüst 
igal kuul».

Kogutakse raha väikelaste 
raviks vajalike jälgimismoni- 
toride ostmiseks lastekliiniku 
vastsündinute ja lasteinten- 
siivravi osakonda ning sünni
tusmajja.

Lastefondi idee ja Hansa
panga poolne tehniline lahen
dus võimaldavad annetajal 
sõlmida Internetipangas iga
kuise püsikorralduslepingu.

Püsi korralduse lepingut 
saab sõlmida hanza.netis 
(www.hanza.net) või lähimas 
Hansapanga kontoris. On 
võimalik teha ka ühekordne 
annetus.

Info: tel 055 31214, 055 680 
306, www.lastefond.ee.

Hansapank toetab 
TU Raamatukogu
Alates 10. oktoobrist on TÜ 
arvutivõrgus kättesaadav 
entsüklopeedia Britannica 
Online.

32-köitelise maailma mai
nekaima teatmeteose ost sai 
võimalikuks tänu Hansa
panga ja TÜ Sihtasutuse 
vahelisele koostöölepingule, 
mille põhjal Hansapank toe
tab raamatukogu füüsilise ja 
elektroonilise töö- ja õpikesk
konna arendamisel.

Britannica Online koosneb 
kolmest entsüklopeediast 
(Encyclopeadia Britannica, 
Britannica Student
Encyclopedia, Britannica 
Elementary Encyclopedia) ja 
võimaldab kasutada ka sõna
raamatut Merriam-Webster. 
Informatsiooni saab otsida 
98 000 artikli ja 23 000 il
lustratsiooni hulgast, lisaks 
on võimalik vaadata kaarte, 
lippe ja hankida statistilisi 
andmeid rohkem kui 215 riigi 
kohta ning kuulata tuhandeid 
helinäiteid, vaadata video
klippe ja animatsioone.

A R V A M U S

Ülikool on ühiskonna väärtuskese
R ein V e ide m a nn
eesti kirjanduse professor

«See tempel teaduste siin 
nõuab Eesti nime». Nii kõlab 
üks värsirida Gustav Suitsu 
luuletusest «Proloog» (hi
lisema nimega «Õnnesoov 
Eesti ülikoolile»).

Ja see on kogu sõnum Tar
tu Ülikooli rahvusülikoolina 
avamisel 1. detsembril 1919 
etteloetud luuletusest.

Ülikooli arengukonverentsi 
valguses on kohane seda taas 
meenutada. See võib jääda ka 
ajaloosügavusest kostuvaks 
hüüdjaks hääleks kõrbes, 
sest äsja oleme «õnnistatud» 
teadmisega, et riigiisad on 
külmutanud (loodetavalt 
mitte igijäässe!) õppetöö 
rahastamise viie aasta tagu
sele tasemele. Aga siis tuleb 
võtta seda häält -  nagu ka 6. 
oktoobril väljastatud rektorite 
nõukogu memorandumit oma 
liikmesülikoolide nõukogude 
poole -  kui jälge Kolgata teelt, 
mis kajab tulevikku.

Tartu Ülikooli eksistent
siaalne mõte saabki olla 
üksnes rahvusülikool (resp 
Eesti ülikool): ühe peotäie 
rahva eneseleidmise ja -aval
dumise sümbol. Märgiliselt 
kujutab sümbol endast in- 
deksmärki.

Identiteet ja rahvus

See on märk, mis viitab teise
le, mingile suuremale ja üldi
semale tekstile, ainulaadsele 
(ja sageli arhailisele) väärtus- 
tekogumile. See tähendab, et 
kui tahetakse näha ülikoolis 
seesugust sümboolsust, siis 
ei piisa deklaratsioonidest ja 
õhkamistest, vaid iga konk
reetset sammu (õpetatavatest 
erialadest, kaadrist kuni ra
hajagamiseni) tuleb käsitleda 
«ainulaadse väärtuskogumi» 
diskursuses.

Söandan väita, et ülikoolis 
endaski seesugune diskursus 
puudub, riigist tervikuna 
kõnelemata. Muidu ei vaev
leks filosoofiateaduskond kui 
selle diskursuse üks «alus- 
moodulitest» aastaid ahista

vas alarahastamises.
Nõnda siis tuleb kõigepealt 

ümber vaadata Tartu Ülikooli 
seadus ja seejärel kohe ka 
põhikiri, eriti selle paragrahv 
4, kus akadeemilisi tavasid 
järgiva teaduste edendami
se ja ühiskonnale õppe- ja 
teadustegevusel põhinevate 
teenuste osutamise kõrvale 
või koguni ette tuleks tõsta 
eesmärgina eesti identitee
di ja rahvusteadvuse (see 
ongi see väärtuste kogum!) 
taasloomine. Eesti ülikooli 
esimeseski põhikirjas oli fik
seeritud «üldise ja eriti Eesti 
elu käsitleva teaduse aren
damine» (minu rõhutus -  
R.V.).

Ülikooli institutsioon

Tuleks naasta siis allikate 
juurde, ja mitte ainult rahvus- 
ülikooli mõttes, vaid ka selles 
mõttes, mida ülikool institut
sioonina tähendas, kui see 
12.-13. sajandil kujunema hak
kas. Nagu kirjutab Jacques Le 
Goff, oli selleks «vaimse instru
mentaariumi väljatöötamine».

Tänapäeval tuleks seda 
käsitada mitte ainult «tead
miste jagamise ja tootmise», 
vaid ka -  ja isegi ennekõike -  
teadmuse kujundamisena. 
See tähendab, et ülikooli eris
tab teadusinstituudist tema 
absoluutne seotus ühiskonna
ga (avalikkusega), see, et üli
kool ise on antud ühiskonna 
väärtuskese, et siin ei juhatata 
ainult teadmiste juurde, vaid 
varustatakse need ka «inimli
ku mõõtmega» ehk üht Margit 
Sutropi mõtet tema artiklist 
«Hea eiu, moraal ja sotsiaalne 
õiglus» parafraseerides: tead
mine peab juhtima enda, oma 
ümbruse ja selles valitsevate 
normide Õigesti hindamisele 
ja nende toetamisele.

Kõik, mis kehtib ülikooli 
klassikalise tähenduse kohta 
-  näiteks see, et ta on suuna
tud vasturääkivate kaanonite 
ühtlustamisele ja üldise mo- 
raaliõpetusliku aluse kujun
damisele -  kehtib ka ja eriti 
rahvusülikoolina mõistetud 
Tartu Ülikooli kohta.

Ülikooli Eesti-kesk- 
sus sõltub paljuski 
ka akadeemilise 
kogukonna enda 
sisemisest solidaar
susest,.

Olen täiesti ühte meelt 
prorektor Jaak Kangilaskiga, 
kes eelmises ülikoolilehes 
rõhutas, et «rahvusülikooli 
tähendus on oluliselt laiem 
humanitaarteadustest (mida 
mõnikord on ebatäpselt 
rahvusteadusteks nimeta
tud), kuid kindlasti on nad 
vältimatud selleks, et Tartu 
ülikool saaks ennast pidada 
rahvusülikooliks.» Õige on 
ka see, mida ta rõhutab, et 
«rahvusülikooli» eelduseks 
on kõiki siin viljeldavaid ja 
õpetatavaid teadusi kandev 
eestikeelsus, isikupärasuse 
olulisus humanitaaruuringute 
hindamisel ja rahastamisskee- 
mide ebatavalisus.

Isiksuslikkuse mõju

Nende oluliste tegurite kõrval 
rahvusülikooli parameetrikas 
tahaksin rõhutada veel isik- 
suslikkust laiemas tähendu
ses. Mulle pole tähelepanuta 
jäänud, et ülikooli põhikirjas 
sõnastatud «teenuste osuta
mist» ja «sotsiaalset tellimust» 
on tõlgendatud «müügimehe- 
likult».

Nii nähakse erialades ja 
koguni õppekavades sageli 
«kaupa», mis tuleb maha 
müüa riigile kas koolitustel
limusena või maksujõulisele 
seltskonnale avatud ülikoolis.

«Tuleb otsida rahateeni
mise võimalusi!», korratakse 
otsekui mantrat, professorite 
tööd väärtustatakse sellega, 
kui palju keegi on korralise 
õppetöö läbiviimiseks toonud 
lisaraha.

Ma ei eita, et uue aja välja
kutseks on muu hulgas ka 
õppejõu mänedžerioskused. 
Kuid niisama tähtis on tun
nistada, et sageli otsustavad
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17. oktoobril avasid rektor 
Jaak Aaviksoo ja  linnapea 
Andrus Ansip ja füüsika- 
keemiateaduskonna dekaan 
prof Peeter Burk peahoone 
seinal Nobeli preemia lau
reaadi, Tartu Ülikoolis õppi
nud ja töötanud Wilhelm 
Ostwaldi mälestustahvli. 
Teadlase 150. sünniaasta
päeva puhul peeti tema 
mälestusseminar. Mäles
tustahvli autor on skulptor 
Mati Karmin. a n d r e s  t e n n u s
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Kas võõrkeeles õppimine ohustab 
emakeelset õpet ja oskuskeelt?
K a a re l K a lju ra n d
informaatika 
2. aasta doktorant

Vähemalt informaati
kas on õppimine vaid 
eesti keelele tugine
des peaaegu võimatu, 
kuna suurem osa 
selle valdkonna teadmistest 
leidub ainult võõrkeeltes. Val
dav osa uutest teadmistest on 
aga ainult inglise keeles. Kuna 
praktiliselt kogu informaatika
tudengi iseseisev töö baseerub

inglise keelele, oleks 
loomulik ka loengud 
ingliskeelseks muuta.

Igal juhul peaks 
tunduvalt suuren
dama ingliskeelsete 
loengute osakaalu 
kraadiõppes, sest va
rem pole see tuden

gite suurema arvu ja nende 
erineva tausta tõttu võib-olla 
mõeldav.

Kraadiõppuri ülikooliväline 
suhtlusringkond on inglis
keelne, tema konkurentsivõi

mele tuleks kasuks ka koduse 
hariduse ingliskeelsus.

Inglise keeles õpetatava 
eriala eestikeelne oskuskeel 
on nõnda muidugi ohustatud. 
Mingil määral aitaks tuden
gite kohustuslikus korras 
kaasamine vastava oskus
keele loomisesse ja korrasta
misesse. Isegi kui oskuskeel 
sellest oluliselt ei võidaks, on 
see kasulik tudengeile, sest 
püüd asju oma keelde tõlkida 
parandab oluliselt arusaamist 
nende asjade olemusest.

erialavaliku seal tegutsevad ja 
seda õpetavad autoriteedid.

Järelikult, ülikooli ja Ees
ti ühiskonna hooleks oleks 
selliste autoriteetide koon
damine ülikooli või selle elu 
korraldavatesse organitesse. 
Konkreetselt meie valdkon
na puhul on ajaloost selgelt 
näha, et ülikool tähendas 
eeskätt Gustav Suitsu ja Juri 
Lotmanit, ehkki «administra
tiivsel» tasandil olid mõlemad 
korüfeed mäletamisi üsna 
abitud.

«Isiksuslikkus» tähendab 
aga muu hulgas sedagi, et 
just filosoofia-, aga ilmselt 
ka sotsiaalteaduskonnas 
peame vastu seisma õpeta
mise impersonaliseerumisele

ja distantseerumisele. Just 
elav ja vahetu kontakt üli
õpilastega tagab mitte ainult 
põlvkondade akadeemilise 
järjepidevuse, vaid toetab 
seda ühiskonnas tervikunagi.

Nagu näha, sõltub ülikooli 
Eesti-kesksus paljuski ka aka
deemilise kogukonna enda 
sisemisest solidaarsusest, 
sellest, kuivõrd suudetakse 
või tahetakse mõista «ainu
laadse väärtuskogumi» dis- 
kursust. See ei ole privileeg 
ega naiivsus, nagu mõned mu 
head kolleegid «kõvadelt» eri
aladelt aeg-ajalt täheldavad. 
Lõppkokkuvõttes ja kaugemas 
perspektiivis on see olemise 
küsimus meie kõigi jaoks.

UT K U S I B
9 *

Kuidas saaks tudeng TU 
arengule kaasa aidata?
K a spa r 
K ü ü n a rp u u
avalikkussuhete ja 
teabekorralduse 4. 
aasta üliõpilane

Tudengi seisukohalt 
on ülikooli järje
pideval arendamisel 
alakasutatud võimaluseks kaa
sata aktiivseid üliõpilasi.

Ülikooli ja tudengi suhtle
mist iseloomustab enamasti 
ühesuunalisus ja formaalsus. 
Ülikool koostab programmid 
ja nende alusel õpetatakse 
tudengeid. Loengusarjade 
lõppedes kogutakse üliõpi
lastelt ankeetide abil õpetatu 
kohta tagasisidet.

Kuid sellise formaalse 
arvamuste ja ettepanekute 
kogumise olulised puudused 
on protsessi aeglane iseloom 
ja üliõpilasega vahetu kon
takti puudumine. Tegelikud 
arengu takistused võivad aga 
hoopis märkamata jääda.

Sagedasem dialoog ja mit- 
teformaalne suhtlus aktiivsete 
tudengitega õppetöö sisulistes

küsimustes võimal
daks osapoolte ootusi 
korrigeerida, puudusi 
avastada ja seeläbi 
õppeprotsessi tule
muslikumaks muuta.

Väga positiivselt 
aitaks arengule kaa
sa näiteks see, kui 

õppejõududel, osakondadel 
ja õppetoolidel oleks loomulik 
harjumus tudengid arendus
tegevusse kaasata ning neilt 
vahetult nõu küsida.

Paljud takistused, mis 
halvimal juhul murendavad 
soovi eesmärgipäraselt tead
misi omandada või paremaid 
tulemusi saavutada, jäävad 
kahjuks üsna pikaks ajaks 
kõrvaldamata. Seda põhjusel, 
et ühelt poolt küsimine ja tei
selt poolt välja ütlemine «pole 
tavaliselt lihtsalt kombeks».

Kui õnnestub luua usal
duslik koostöö ja kaasatuse 
õhkkond, leitakse arengut 
takistavad tegurid ja nende 
ületamiseks võimalikud la
hendused kiiresti ning kerge 
vaevaga.

Eesti kirjanduse professor Rein Veidemann valutab ülikooli 
pärast südant nagu Gustav Suits omal ajal. v a r je  s o o t a k

http://www.hanza.net
http://www.lastefond.ee
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Kuidas hindate koos
tööd Tartu Ülikooliga?
A n d re s  K e e v a llik
Tallinna Tehnikaülikooli 
rektor, professor

Koostööd Tartu Ülikooliga 
hindan vähemalt rahuldavaks. 
See koostöö on mitmetahuline
-  alates haridus- ja teadusstra- 
teegilistele küsimustele lahen
duste leidmisest ühiste kooli
tus- ja teadusprojektideni.

Ülikoolid kogu maailmas 
võrgustuvad. Seda teeme ka 
meie. Ja mis on selles konteks
tis veel loomulikum kui see, et 
väikese riigi ülikoolid jagavad 
seda inim- ja materiaalset res
surssi, mis meil on.

Meie koostöö Tartu Ülikoo
liga toimib nii õppe- kui ka 
teadustöös. Mul on heameel 
selle üle, et meil on ühine 
teaduse tippkeskus keemia- 
ja materjalitehnoloogia alal 
ning et koostöös on ka mitme 
teise ala (IT, bio- ja geeniteh
noloogia, meditsiinitehnika, 
geoloogia jne) teadlased.

Me oleme partnerid IT 
kolledžis, mis on saavutanud 
märkimisväärselt hea taseme. 
Mitmed meie IT professorid 
õpetavad ka Tartu Ülikoolis. 
Vastastikku juhendatakse 
doktori-ja magistritöid.

Võimalused koostöö edasi
arendamiseks on head ja ma 
loodan, et me seda teed ka 
läheme. Eriti loodan koos-

M ati H e id m e ts
Tallinna Pedagoogikaülikooli 
rektor, professor

Ametlikku koostöölepingut TÜ 
ja TPÜ vahel ei ole. Põhjused 
on ajaloolis-emotsionaalset 
laadi. Samas käib mitmes 
valdkonnas igati sisukas 
ühistegevus. Selle viimaseks 
näiteks võiks olla hiljuti val
minud riiklik õpetajakoolituse 
arengukava, mille panid kok
ku TPÜ ja TÜ spetsialistid. Või 
riildik arengukava «Säästev 
Eesti 21», mille tegelikest kok- 
kukirjutajatest töötab suur osa 
jällegi TPÜs ja TÜs.

Eesti humaniora ja socialia 
õpetamine ja arendamine on 
täna koondunud ennekõike 
kahte keskusesse, milleks on 
TÜ ja TPÜ. See tähendab nii 
konkurentsi kui ka koostööd, 
mõlemat võib kahe kooli su
hetes ka leida.

Kuigi Tartu Ülikooli poolt 
arutusele pandud ja sümpaat
selt sisukas arenguplaan

A la r K a ris
Eesti Põllumajandusülikooli 
rektor, professor

Mõlemad ülikoolid paiknevad 
geograafiliselt lähestikku, mis 
soodustab meievahelist koos
tööd, seda nii õppejõudude 
kui ka üliõpilaste vahetamisel.

Viimasel ajal on tihenenud 
teaduslik koostöö, mille tule
museks on ühised töörühmad 
teaduse tippkeskustes ning 
ühise teadus-arenduskeskuse 
(ТАК) algatamine.

Näeme vajadust koostööks 
ühisõppe korraldamises, mil
le üks väljundeid võiks olla 
nn doktorikoolide väljaaren
damine. Samas ei näe paljude 
õppeainete dubleerimise vaja
dust kahes ülikoolis, mistõttu 
tuleks koos üle vaadata õppe
kavad. Meie poolt on koos
töövalmidus praktikabaaside 
(näit Järvselja) tihedamaks 
kasutamiseks loodusteadusli
ke ainete õpetamisel.

tööle doktorikoolituse alal.
Väärtustan väga kõrgelt 

seda, et võime koos rektor 
Jaak Aaviksooga lugeda 
meie ülikoole strateegilisteks 
partneriteks ja konstruktiiv
seteks konkurentideks. Meil 
on kohati tõsiseidki huvide 
vastandumisi ja muidki «te
ravaid nurki», ent ühine tahe 
leida probleemidele lahendusi 
leida on olnud tugev. Tehni
kaülikool tuleb välja ühek
sakümnendatel meile osaks 
saanud surutisest ja jõuab 
väärikale positsioonile meie 
haridussüsteemis ja ühiskon
nas. Sellest meie partnerlus 
ainult võidab.

Soovin Tartu Ülikoolile 
edu enda positsioneerimisel 
ja uute arengumotiivide leid
misel!

aastani 2008 olulist koos
tööd teiste Eesti ülikoolidega 
ette ei näe (v.a Türi kolledži 
ühine ülesehitamine) arvan 
ma siiski, et aeg on küps 
arenguplaani koostamiseks 
kogu Eesti ülikoolielu jaoks. 
TÜ arengukonverents oleks 
selle initsieerimiseks ja sisse
juhatavaks läbirääkimiseks 
hea võimalus.

Soovin oma aima mater’ile 
ilusat arengut!

Samuti näeme võimalusi 
infrastruktuuri, eelkõige kalli 
teadusaparatuuri ühiskasutu
ses. Nimekiri koostöövõima
lustest pole kunagi lõplik ja 
on pidevalt uuenev.

Arusaadavalt oleme prae
guses haridusruumis konku
rendid, kuid ainult koostööd 
tihendades saame säästlikult 
tegutseda ning säilitada meie 
kahe ülikooli omanäolisuse.

4 teadusvaldkonda
Medicina, humaniora, realia, socialia
Missugused on realia ja socialia teadusvaldkonna eesmärgid?

Realia
M ati K ilp
matemaatika-informaatikateaduskonna 
dekaan, teadusvaldkondliku alakomisjoni 
esimees

Realia valdkond hõlmab põhilise osa matemaa- 
tika-informaatika-, bioloogia-geograafia-, füüsi- 
ka-keemiateaduskonna, TÜ Füüsika Instituudi, 
TÜ Mereinstituudi ja Türi kolledži, aga osaliselt 
ka arstiteaduskonna tegevusest.

Valdkonna osakaal ülikooli teaduslikus 
kogupotentsiaalist on kahtlemata oluline. 
Selle tõestuseks on kasvõi ainult seegi, et 
kümnest riiklikust teaduse tippkeskusest on 
neli moodustatud selles valdkonnas.

Rohkem tipptaset

Vaatamata valdkonnas esindatud erialade 
olulistele erinevustele, jõudis ülikooli 
arengukava ettevalmistamiseks kevadel 
moodustatud realia alakomisjon konsensuslikult 
oma missiooni tunnetamiseni. See on arengu
konverentsile arutamiseks pakutud versioonis 
üsna täpselt sõnastatud järgmiselt: «Realia 
seab oma eesmärgiks suurendada eelkõige 
rahvusvahelisel tipptasemel teadusloomet ja 
kõrgtehnoloogilise tööstuse arenguks vajalike 
spetsialistide koolitamist ning nii tugevdada 
Eesti konkurentsivõimet».

Eespool nimetatud dokumenti rohkem 
tsiteerimata peatun vaid mõnel momendil.

Meie komisjon leidis, et Tartu Ülikool 
peab jääma klassikaliseks teadusülikooliks, 
kus täppisteadused, loodusteadused ja 
meditsiin peavad moodustama senisest 
suurema osa ülikooli põhiõppest ning 
sisaldama ja realiseerima ka senisest suurema 
osa teaduskraadide kaitsmisega seotud 
kraadiõppest.

Suurendada riik likku te llim ust

Samas tõdeti, et TÜ suudab garanteerida 
täppisteaduste, loodusteaduste ja meditsiini 
spetsialistide rahvusvahelisel aktsepteeritaval 
kõrgtasemel ettevalmistamise vaid juhul, kui 
lähiaastatel saavutatakse vastava eriala üli
õpilaste riikliku finantseerimismahu oluline 
suurendamine.

Seetõttu tahaks väga loota, et arengukonve
rents suudab mingilgi määral veenda neid, kel
lest midagi oleneb, et realia valdkonna poolt 
sõnastatud eesmärkide saavutamine ei ole 
mitte ainult midagi, mis teeb õnnelikuks selle 
valdkonna esindajad, vaid et sellest oleneb olu
lisel määral tehnoloogia ja ka insenerihariduse 
areng meie riigis tervikuna.

Ülikooli arenguplaan ei ole veel valmis. 
Loodan, et arengukonverents aitab kaasa ka 
sellele, et lõppdokumendis oleks nende paljude 
punktide kõrval, mis aitavad meil paremaks ja 
ilusamaks teha ülemisi korruseid, ka selliseid, 
mis aitavad pragude suurenemise vastu vun
damendis (neid ülemiste korruste asukad alati 
ei märkagi).

Socialia
J ü r i A ll ik
psühholoogia osakonna juhataja, professor, 
socialia teadusvaldkondliku alakomisjoni 
esimees

Meie aima mater'i värske audoktor Björn 
Wittrock on veenvalt kõnelenud sellest, et kogu 
sõnavara ja mõistete süsteem, mida tänapäeva 
poliitikud kasutavad oma tegevuse ja eesmärki
de kirjeldamiseks, on loodud sotsiaalteaduste 
poolt viimase sajakonna aasta jooksul.

Sellised poliitikute kõnepruugis tavalised 
mõisted nagu näiteks «tsiviilühiskond», «jätku- 
suutlikkus», «osalusdemokraatia» on tekkinud 
akadeemilise uurimistöö viljana ja juurdunud 
poliitilisse žargooni, muutudes selle ühiskonna 
lahutamatuks osaks, mida nad ise kirjeldavad.

Kui kõneldakse teadmistepõhisest ühiskon
nast, siis peetakse eeskätt silmas erinevate 
tehnoloogiate mõju inimeste elukorraldusele. 
Tõepoolest, eelkõige infotehnoloogia edusam
mud muutsid põhjalikult 20. sajandil inimeste 
elukorraldust. Ilmselt sama moodi muudab 
bio- ja nanotehnoloogia meie igapäevast elu 
käesoleval sajandil.

Sotsiaalsed tehnoloogiad

Kuid võti kaasaegse ühiskonna ees seisvate 
probleemide lahendamiseni ei seisne mitte 
ainult uutes tehnoloogiates, isegi siis, kui tege
mist on näiteks haiguste epideemilise leviku või 
taastumatute energiaallikate lõppemisega.

Jõuka ja elamisväärse elukeskkonna loomi
ne sõltub suures osas sellest, kuidas ühiskond 
on korraldatud ja kuidas inimesed käituvad. 
Paljud kroonilised ühiskonna ees seisvad 
probleemid on lahendatavad vaid «sotsiaalsete 
tehnoloogiate» abil, mis muudavad inimeste 
hoiakuid ja harjumisi. Socialia ga tegelevad 
teadused peavad selleks väljakutseks ise 
valmis olema, juhul kui nad tahavad teenida 
ühiskonda ja seda paremaks muuta.

Mulle tundub, et socialia arengukava koos
tanud töörühm pidas seda väljakutset silmas, 
kui seadis neid tähiseid, kuhu lähiaastatel 
peaks küündima. Valitses üksmeel, et sotsiaal
teaduste panus ja nähtavus nii Tartu Ülikoolis 
kui ka Eestis tervikuna on olnud suhteliselt 
tagasihoidlik. Selle üks põhjusi paljude teiste 
kõrval on valdkonna suur killustatus, millest 
ülesaamine ongi lähituleviku sõlmküsimusi.

TÜ sotsiaalteadlaste panus

Eesti taasiseseisvumise järel valitses avalikus 
arvamuses sotsiaalteaduste suhtes üsna sügav 
umbusk, mille maine oli kompromiteeriva 
mineviku pärast tugevalt rikutud. Viimased 
kümme aastat on aga näidanud, et Eesti 
sotsiaalteaduste panus maailma teadusesse, 
millest vähemalt kaks kolmandikku pärineb 
TÜst, kasvab isegi kiiremini kui Eesti loodus- ja 
reaalteaduse osakaal maailma teaduses. See 
sisendab usku, et kauged tähised, mida socialia 
on enda ette seadnud, polegi nii utoopilised.

Medicina ja humaniora teadusvaldkondade tutvustused ilmusid eelmises UTs.

U U D I S E D

Narva ja Pihkva 
hariduskoostöö
TÜ Narva Kolledži direktor 
Katri Raik ja Pihkva Riikliku 
Pedagoogilise Instituudi rektor 
prof Valeri Leštšikov kirjutasid 
Pihkvas alla 2003/2004. õa 
koostööprotokollile.

Kahe õppeasutuse vahel 
sõlmiti koostööleping 2000. 
aasta kevadel. On vahetatud 
üliõpilasi ja õppejõude üksi
kuteks loengukursusteks. 
Pihkva kolleegid on Narvas 
läbi viinud õpetajate täiend
koolitust. Eesti venekeelsetes 
koolides töötab palju Pihkva 
kõrgkooli lõpetajaid.

Käesoleval aastal kesken
dutakse ühiste metoodiliste 
õppevahendite väljatöötami
sele ja pedagoogilise kirjan
duse vahetamisele, jätkatakse 
üliõpilaste vahetust.

E-ülikooli seminar 
Narva kolledžis
Täna toimub Narva kolledžis 
e-ülikooli võimalusi tutvustav 
seminar.

Seminari eesmärk on ärgi- 
tada Eesti idaosa õppijaid 
ja kõrgkoolide õppejõude 
tihedamale koostööle teiste 
Eesti regioonidega ning part
neritega Euroopas. E-ülikool 
annab üliõpilastele laiemad, 
kvaliteetsemad ja paindliku
mad õppimisvõimalused ning 
parandab õppeinfo levikut.

Seminaril peavad ettekande 
Anne Villems Tartu Ülikoolist 
ning Ene Tammeoru ja Karin 
Ruul Eesti Infotehnoloogia 
Sihtasutusest.

Eesti e-ülikool on Eesti 
kõrgkoolide konsortsium, 
mille eesmärk on lähtudes 
elukestva õppe põhimõttest 
soodustada kõrgkoolidevahe- 
list koostööd.

TÜ tudengid võitsid 
jalgpalliturniiri
Tartu kõrgkoolide tudengite- 
vahelise jalgpalliturniiri 2003 
kolm esimest kohta võitsid TÜ 
võistkonnad.

Esikoha pälvis võistkond 
«Jalgpall On Elu», teise koha 
FC Trauma ning kolmas oli 
võistkond «Tühi Koht».

Turniiri projektijuhi Aigar 
Aabi sõnul registreerus EPMÜ 
Üliõpilasesinduse korraldatud 
spordiüritusele üllatuslikult 
palju võistkondi -  32. «See 
näitab, et jalgpall on tuden
gite seas populaarseks muu
tunud,» märkis Aab.

Ülikooli
esineva

jõutõstjad 
d tublilt

Kõrvekülas toimunud XI Eesti 
meeskondlikel meistrivõist
lustel jõutõstmises oli edukas 
TÜ meeskond (Aivo Nurmine, 
Tarmo Mitt, Erkki Laiv ja Peep 
Päll).

Tartlastele kuulus ka üks 
rekorditest -  Erkki Laiv surus 
lamades 235 kg.

Septembri lõpus võitis TÜ 
meeskond V Eesti meeskondli
kel meistrivõistlustel lamades 
surumises.

Psühholoogide 
vilistlaspäev
31. oktoobril ja 1. novemb
ril toimuvad psühholoogia 
osakonna vilistlaspäev ja 
konverents. 31. oktoobril kl
10 avatakse töötoad Tiigi 78 
ning toimuvad vilistlasnõu- 
kogu koosolek ja vilistlas
õhtu, konverents on teisel 
päeval kh ringauditooriumis. 
h ttp ://p sych .u t.ee /p sych / 
index.cgi?h&ps_paevad.

Keemia- ja materjaliteaduse tippkeskuse 
juhataja prof Ilmar Koppel ja  dotsent Ivo
Leito. VARJE SOOTAK

Aasta eest ülikooli külastanud briti semioo
tik prof Paul Cobley ja  tema Eesti kolleeg 
prof Mihhail Lotman. k r is t ja n  k a l j u n d

http://psych.ut.ee/psych/
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Õ N N IT L E M E

Erich Kukk 75
26. oktoobril saab 75-aasta- 
seks Eesti aigoloogia grand  
oid man Erich Kukk.

Erich on kõige enam mõju
tanud kogu sõjajärgse aja 
aigoloogia arengut Eestis, 
sh vetikateaduse õpetamist 
Tartu Ülikoolis. Peaaegu kõik 
kaasaja Eesti vetikateadlased, 
aga suuremal või vähemal 
määral ka kõik hüdrobioloo
giaga tegelevad teadlased, on 
tema õpilased.

Teadlasena samavõrd on 
Erich pädev botaanikas, mis 
teeb temast tänapäeva järjest 
k on k u ren tsitih ed a m ak s 
muutuvas teadusmaailmas 
haruldaseks muutuva entsük
lopedisti. Õpilasi ja kolleege 
on alati rabanud Erich Kuke 
teadmiste laiahaardelisus. 
Peaaegu kõigi vetikarühma- 
de võrdselt hea tundmine nii 
mage- kui ka merevees, tai
mesüstemaatika, eestikeelne 
teadusterminoloogia, järjest 
päevakohasemaks muutuvad 
keskkonnaprobleemid ja vee
kogude eutrofeerumine, need 
on vaid mõned alad, mille pu
hul võib vastuste saamiseks 
alati tema poole pöörduda.

Mitte vähem harukordne ei 
ole Erich Kuke füüsiline vorm 
-  botaanika välipraktikumide 
oluline õppetund tudengitele 
oli sagedane tõdemus, et nad 
ei suuda õppejõuga maastikul

75
Erich Kukk,
kuraator -  26. oktoober

65
Vello Lode,
ehitustööline -  28. oktoober 

40

Toomas Petersell,
õppetehnika peaspetsialist 
-3 1 . oktoober

liikudes sammu pidada.
Erakordne vitaalsus ja vai

muerksus on juubilari saat
nud kõik need aastad. Erich 
on rännanud Karpaatides, 
Polaar-Uuralis, Kesk-Aasias, 
Altais, Mongoolias, Soome La
pimaal, nii mägedes, kõrbetes 
kui ka tundrates. Välitöödel 
käib Erich siiamaani -  nüüd 
küll enamasti Eesti piires.

Veerand sajandit tagasi, 
Erichi 50. juubelil, ennustati 
juubilarile niisamasugust vi
taalsust ka 25 aasta pärast. 
Huvitav, kui paljud meist 
saavad sellise ennustuse täi
tumisega kolleege rabada? 
Jõudu ja tervist edaspidiseks 
soovivad

sõbrad ja kolleegid 
botaanika ja ökoloogia 

instituudist

30

Raili Põldsaar,
lektor -  29. oktoober

25
Liina Kuum,
projektijuht -  26. oktoober 
Kadri Leinuste, 
projektijuht -  27. oktoober 
Silvar Kallip,
erakorraline teadur -  28. 
oktoober

KAITSMISED
27. okt kaitsevad germaani- 
romaani filoloogia osakonnas 
magistritöid:
kl 16 Niina Lepa «Arbeitszeit- 
Modelle in der Fachzeitschrift 
«management & seminar»». 
Struktur und Funktion ei
nes Makrotextes zu einem 
einheitlichen Thema» («Töö- 
ajamudelid erialaajakirjas
«management & seminar»», ühi
se teemaga «Makroteksti struk
tuur ja funktsioon»). Juhendaja: 
prof Theo Bungarten (Hamburgi 
Ülikool). Oponent: dots Anne 
Arold, PhD;
kl 17 Meeli Väljaots «Zur 
Interpretation literarischer Texte 
im DaF-Unterricht» («Ilukirjan
duslike tekstide interpreteerimi
sest saksa keele kui võõrkeele 
õpetamisel»). Juhendaja: Eve 
Pormeister, MA. Oponent: Merje 
Miliste, MA.

30. okt kl 14.15 toimub eesti ja 
soome-ugri keeleteaduse osa
konnas, ph ruumis 135 Petar 
Kehayovi magistritöö «Gram
matiline evidentsiaal Balkani ja 
Balti areaali keeltes» kaitsmine. 
Juhendaja: prof Mati Erelt. Opo
nent: dots Külli Habicht.

LOENGUD
27. okt kl 16 toimub Lossi 3-426 
Shih-shini ülikooli professori ja 
Taiwani parlamendi poliitikaosa
konna direktori Chih-wei Chiu 
loeng «Muutused Taiwanil XX 
sajandil».
29. okt kl 18 toimub ph 102 Tõnu 
Õnnepalu loeng «Kirjanik ja 
tema modell».
27. okt kell 18.15 kõneleb ELUSi 
majas (Struve 2) seminarisarjas 
«Elu_s_ilmad» loodusfotograaf 
Arne Ader teemal «Kuidas püüda 
aega? Fotograafia võimalused 
omailma hoidmisel».

TEATED
29. oktoobril osaleb ülikool info
päeval «Teel kõrgkooli» Ida-Viru- 
maal Jõhvis. Tutvustatakse õppi
misvõimalusi TÜs ning ülikooli 
kolledžites. Info: Maire Merioja, 
033 21 217.
30. okt kl 16 avatakse TÜ Raama
tukogus näitus «F. R. Kreutzwald 
200. Kreutzwald ja Tartu».
Jazzklubi lllegaard kuulutab ala
tes 3. novembrist välja tudengite 
pianobaari, kuhu igal esmaspäe
val kl 20 - 23 oodatakse klaveril 
improviseerima õhtu jooksul 2-3 
tudengit. Ühe kuu osavõtjate va
hel loositakse iga kuu esimesel 
esmaspäeval 1000-kroonine 
rahasumma. Publikule üritus 
tasuta. Eeltingimuseks on see, 
et osatakse klaverit mängida. 
Igal esinejal on aega 40 minu
tit. Ühel õhtul esineb kuni kolm 
mängijat. Osavõtusoovist teata
da illegaard@hot.ee või tel. 050 
97 795. Samuti võib enda kohta 
jätta kirjaliku info lllegaardi.

EMA Kõrgem Lavakunsti
kool võtab 2004. aastal 
vastu uusi üliõpilasi baka
laureuseõppesse näitleja, 
lavastaja ja esmakordselt 
ka dramaturgi õppesuunale 
ning magistriõppesse lava- 
kõne õppesuunale. Tulevaste 
lavastajate ja dramaturgide 
esimesi kirjalikke töid oota
me 10. detsembriks 2003. 
Info: www.lavakas.ee.

KONTSERT
24. oktoobril kl 19 esineb Vane
muise Kontserdimajas Freddy 
Cole Quartet USAst -  Freddy 
Cole (vokaal, klaver), Gerald 
Byrd (kitarr), Zachery Pride 
(kontrabass), Curtis Boyd (löök
pillid). Piletid 250, 150, 100 kr.
24. oktoobril kell 22 esinevad 
Jazzklubis lllegaard Julia Boman 
(vokaal) ja Jorma Toots (klaver).
26. oktoobril kl 16 esinevad 
Vanemuise Kontserdimajas 
Pärnu Linnaorkester ja Gerhard 
Reichenbach (klassikaline kitarr, 
(Saksamaa/Kreeka), dirigent 
Jüri Alperten. Kavas Bach, 
Coste, Theodorakis, Henze, 
Rodrigo. Piletid 80 ja 50 kr.
29. oktoobril kl 19 esineb linna
muuseumis Tartu kitarrimuusika 
nädalal «Fiesta de la guitarra» 
Tobias-kvartett (Maano Männi
-  viiul, Martti Mägi -  viiul, Heili 
Eespere -  vioola, Aare Tamme
salu -  tšello, solist Heiki Mätlik
-  kitarr. Kavas Verdi keelpilli
kvartett e-moll, Castelnuovo- 
Tedesco kitarrikvintett D-duur 
(esiettekanne Eestis). Piletid 60 
ja 40 kr.

SPORT
29. oktoobril kl 16.45 mängivad 
TÜ spordihoones Eesti korvpalli 
meistriliigas Tartu Ülikool/Leibur 
ja Audentes/Löfbergs Liia ning 
õhtuses teises mängus kl 19 Tar
tu Ülikool/Rock ja Tallinna Kalev.

Tartu  Ülikool
Tartu Ülikool võtab tööle 
molekulaarse ja kliinilise 
meditsiini keskuse

projektijuhi,
kelle ülesanne on keskuse tegevuse projektipõhine koordi
neerimine, keskust tutvustava teabematerjali koostamine 
ning projektide kirjutamine.

Edukal kandidaadil on:
• kõrgharidus (eelistatud biomeditsiinialane),
• väga hea inglise keele oskus kirjas ja kõnes,
• hea arvutioskus,
• headkoostöö- ja suhtlemisoskus,
• hea analüüsi ja algatusvõime;

sekretäri,
kelle ülesanne on asjaajamine ja info vahendamine.

Edukal kandidaadil on:
• sekretäritöö kogemus või väljaõpe,
• soovitavalt kõrgharidus,
• hea inglise keele oskus kirjas ja kõnes,
• hea arvutioskus,
• hea koostöö- ja suhtlemisoskus.

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus rektori 
nimele ja elulookirjeldus hiljemalt 3. novembril e-posti- 
ga või paberkandjal molekulaarse ja kliinilise meditsiini 
keskusesse (e-post cmcm@ut.ee, Ravila 19, 51014 Tartu). 
Lisainfo tel 374 051 ja cmcm@ut.ee.

UNIVERSITAS
TARTUENSIS
TARTU ÜLIKOOLI AJALEH T
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 
Trükk: o/ü Greif

Tegevtoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Kristjan Kaljund 
Infotoimetaja Leane Morits 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa

Ülikooli 18, Tartu 50090 
Tel: 07 375 680,051 42 300 
E-post: ajaleht@ut.ee 
Faks: 07 375 440 
http://www.ut.ee/ajaleht

T U  T E A D U S K O O L  T E A T A B

Kunagised ÕTÜ liikmed, olümpiaadide võitjad -  tänased 
teadlased, õppejõud, üliõpilased!

TÜ Teaduskool otsib kontakti TÜ akadeemilise pere liik
metega, kes on koolipõlves võtnud osa olümpiaadide ülerii- 
gilistest voorudest või osalenud Õpilaste Teadusliku Ühingu 
tegevuses (ka juhendajad).

Palun saatke aadressil ttkool@ut.ee järgmised andmed: 
nimi; töö-ja ametikoht või õppekava; teaduskraad, osalemi
ne ÕTÜs (uurimis- või juhendatav teema), osalemine ülerii
gilistel olümpiaadidel (aasta, aine, saavutused).

Viire Sepp
TÜ Teaduskooli direktor

K O R P ! S A K A L A  S T IP E N D IU M

Korporatsioon Sakala stipendiumifond kuulutab välja stipen- 
diumikonkursi kogusummas 40 000 krooni (üks stipendium 
ä 10 000, kaks stipendiumi ä 7500 ja kaks sihtsuunitlusega 
välisteenistusstipendiumi riigiteaduslike või riigikaitseliste 
erialade tudengitele ä 7500 krooni).

Kandideerida võivad Eesti üliõpilased (sh residendid, ma
gistrandid ja doktorandid), kes õpivad:
• erialadel, mille õppekava on rahvusvaheliselt akrediteeri

tud, normaalõppeaja raames,
• reeglina väga headele ja headele hinnetele ja
• kellel ei ole akadeemilisi võlgnevusi.

Soovitavalt peaksid taotlejad olema ühiskondlikult aktiiv
sed.

Välisteenistusstipendiumite taotlejad peavad õppima 
riigiteaduslikel või riigikaitselistel erialadel, asukohamaa 
pole oluline.

Esitada: avaldus, elulookirjeldus, stipendiumi taotlemise 
põhjendus koos juhendaja soovitusega ja õppeasutuse kin
nitusega akadeemiline õiend (hinneteleht).

Taotlus saata 1. novembriks aadressil Tartu 50409, 
Veski tn 69, korporatsioon Sakala stipendiumikomisjon ja 
t.marandi@excite.com, subjekt -  ,,Stipendiumitaotlus«.

Taotluses ja juhendaja soovituses on oluline näidata sel
gelt ja arusaadavalt taotletava summa kasutamise vajalik
kus taotleja erialase arengu aspektist.
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17. SAJANDI EUROOPA MUUSIKA
Laupäeval, 25. oktoobril 2003 kell 16 ülikooli aulas

TALLINN B A R O Q U E

Imbi Taruni (klavessiin)
Raivo Taruni (tsink, barokktrompet, krummhom)

Uku Joller (bass)
Tõnu Jõesaar (barokktšello, gamba)

KAVAS:
Erlenbach, Picchi, M ontcverdi, Humc, Marais. Purcell, Händel, Telemann

Kontserdil kõlab 17. sajandi Euroopa muusika: kantaadid Saksamaalt, madrigalid 
Itaaliast, sonaadid Inglismaalt, tantsud ning palad Prantsusmaalt ja Hispaaniast. 
Ansambel Tallinn Baroque on loonud Tartu Ülikooli 371. asutamispäevaks teose 
"Tantsusüit aastast 1632", mis liidab eri maade heliloojate ja stiilide muusika ning 
sümboliseerib Euroopa kultuurilist lihtsust läbi sa jandite.

(Щ опШ  олlmiln

fflJIKOWRT

T A R T U  Ü L I K O O L I  A R E N G U -  
K O N V E R E N T S  « U U E D  V Ä L J A K U T S E D »

Reedel, 24. oktoobril
Plenaaristung aulas (juhatab rektor prof Jaak Aaviksoo).
13 konverentsi avamine -  rektor Jaak Aaviksoo
13.05 Riigikogu esimehe Ene Ergma tervitus
13.15 Tartu linnapea Andrus Ansipi tervitus
13.25 rektor Jaak Aaviksoo -  Tartu Ülikooli arengusuunad
14 peaminister Juhan Parts -  Eesti riigi ja ülikooli visiooni 
ühisosast
14.15 kaubandus-tööstuskoja peadirektor Siim Raie -  Üli
kool ja ettevõtete konkurentsivõime
14.30 kohvipaus vanas kohvikus
15.15 haridus- ja teadusminister Toivo Maimets -  Ülikool 
inimressursi võimekuse tagajana
15.40 majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis 
Atonen -  Ülikool ja Eesti majanduse konkurentsivõime
16.05 Teaduste Akadeemia akad Endel Lippmaa -  Rahvus
vaheline teadusülikool -  kuidas edasi?
16.30 Eesti Tööandjate Keskliidu juhatuse esimees Meelis 
Virkebau -  Ülikoolis õppija -  keda me vajame?
16.55 TÜ kuratooriumi esimees Jüri Raidla -  Ühiskonna roll 
TÜ arengu suunamisel
17.20 diskussioon TÜ strateegilise arengukava põhisuunda
dest (juh teadusprorektor prof Ain Heinaru)
17.50 kokkuvõte (rektor Jaak Aaviksoo)

Laupäeval, 25. oktoobril
10-12 töö sektsioonides

Realia (nõukogu saalis) -  Teaduselt tehnoloogiale (juh rek
tor Jaak Aaviksoo). Sõnavõtud: matemaatika- informaatika- 
teaduskonna dekaan prof Mati Kilp, majandus- ja kommu- 
nikatsiooniministeeriumi asekantsler Raul Malmstein, hari
dus- ja teadusministeeriumi asekantsler Kristjan Haller, TÜ 
Tehnoloogiainstituudi direktor prof Mart Ustav, MicroLinki 
juhatuse esimees Allan Martinson.
Medicina (ph 139) -  Teaduspõhised kutseoskused -  Eesti 
meditsiini jätkusuutliku arengu alus (juh teadusprorektor 
Ain Heinaru). Sõnavõtud: arstiteaduskonna dekaan prof 
Toomas Asser, sotsiaalministeeriumi abiminister Kiilvar 
Mand, TÜ Kliinikumi juhatuse esimees Urmas Siigur, Eesti 
Arstide Liidu president, Riigikogu liige Andres Kork, Põhja- 
Eesti Regionaalhaigla juhatuse liige Toomas Vilosius.
Socialia (ph 140) -  Sotsiaalteadused ja -teadlased -  ala- 
kasutatud ressurss Eesti arengus -  (juh prof Jüri Sepp). 
Sõnavõtud: sotsiaalminister Marko Pomerants, Eesti Panga 
president Vahur Kraft, Eesti Päevalehe peadirektor Aavo 
Kokk, Riigikohtu liige Tõnu Anton, TPÜ Rahvusvaheliste ja 
Sotsiaaluuringute Instituudi direktor Raivo Vetik, sotsiaal
teaduskonna prof Marju Lauristin.

Humaniora (ph 102) -  Rahvusülikool muutuvas maailmas 
(juh prof Jaak Kangilaski). Sõnavõtud: filosoofiateadus
konna dekaan prof Birute Klaas, Eesti Keele Instituudi 
direktor Urmas Sutrop, Eesti Humanitaarinstituudi prof 
Rein Raud, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur, filol-dr 
Ingrid Rüütel, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse direktor Sirje 
Helme.

12.30-14 plenaaristung aulas (juh rektor Jaak Aaviksoo), 
sektsioonijuhatajate kokkuvõtted, diskussioon, kokkuvõte.

Info: www.ut.ee/arengukonverents.

mailto:illegaard@hot.ee
http://www.lavakas.ee
mailto:cmcm@ut.ee
mailto:cmcm@ut.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
mailto:ttkool@ut.ee
mailto:t.marandi@excite.com
http://www.ut.ee/arengukonverents


T Ä N A  L E H E S

Lisaleht arengu- 
konverentsi 
ettekannetega

Intervjuu
Sihtasutuse direktor 
Toomas Neemre 
LK з

Arengukonve- 
rentsist tudengi 
pilguga
LK 2

Andrus Ansip, Meelis Atonen, Toivo Maimets, Juhan Parts, Jaak Aaviksoo ja  Ene Ergma pressikonverentsil. a n d r e s  t e n n u s

• •

Ülikool sõnastas oma eesmärgid
Kokkuvõte TÜ arengukonverentsist «Ülikooli väljakutsed» 24. ja 25. oktoobril
Euroopa on asunud kujun
dama kõrgharidus- ja tea- 
dusruumi, mis suurendab 
rahvusvahelist konkurentsi 
ja sunnib Eestit koondama 
vahendeid oma läbilöögi
võime kindlustamiseks. 
Teadmistepõhise Eesti 
arengu üks eeldusi on 
teadusülikooli olemasolu, 
mis kuuluks Euroopa 100 
parima teadusülikooli hulka. 
Tartu Ülikoolil on olemas 
potentsiaal ja valmidus seda 
saavutada.

Tartu Ülikool on sõnastanud 
arengu viis läbimurdevald- 
konda: rahvusvahelistumine, 
doktoriõppe arendamine, 
teadustöö muutmine intel
lektuaalseks kapitaliks, õppe 
kvaliteedi kindlustamine ja 
rahvusülikooli tugevdamine.

Haridussektori osakaalu ka
hanemine rahvusliku rikkuse 
loomisel on kahetsusväärne 
ja põhimõttelises vastuolus 
arenenud riikide suundumus
tega ning ei jäta avaldamata 
negatiivset mõju Eesti ühis
konnale ega majanduslikule 
jätkusuutlikkusele.

Tänapäevane rahvusülikool 
saab olla vaid rahvusvaheline 
ülikool. Rahvusülikooli ja Ees
ti ühiskonna poolt ülikoolile 
delegeeritud avalike teenuste 
osutamise ja rahvusliku kul
tuuri edendamise ülesanded 
ja finantseerimisprintsiibid 
tuleb määratleda uues Tartu 
Ülikooli seaduses.

Finantssurutuse tõttu on 
ülikoolis viimasel ajal mitu 
korda kasvanud üliõpilaste 
suhtarv ühe õppejõu kohta, 
ületades rahvusvaheliselt akt

septeeritava taseme. Teadus
ülikooli paratamatu arengu- 
mootori, teadustöö finantside 
kasv, seostub lühiajaliste lisa- 
vahenditega.

Seepärast seisab ülikool 
oma arengus silmitsi problee
midega sulgeda rida ebaefek
tiivseid väikesemahulisi õppe
kavasid, mis ei tugine olulisel 
määral rahvusvahelistele tea
dusuuringutele, aga ka oma 
põhitegevusega kaudsemalt 
seotud struktuuriüksusi.

Ülikoolihariduse kvaliteedi 
tagamiseks ja järjepidevuse 
kindlustamiseks on mööda
pääsmatu saavutada Eesti 
ühiskonnas kokkulepe, mis 
tagab üliõpilase finantseeri- 
mise taseme vähemalt sellises 
reaalväärtuses, mis kehtis 
aastal 1999.

Riigipoolse sihtotstarbelise 
finantseerimise puudumisel 
ei saa ülikool täita rahvus
ülikooli funktsioone. Erilist 
tähelepanu vajab seejuures 
doktoriõpe.

Tartu Ülikooli õppe- ja 
teadustegevus toimub nel
jas valdkonnas: humaniora, 
medicina, realia, socialia.

Humaniora valdkonna eri
päraks on vajadus säilitada 
Eesti riigi toel eesti keele ja 
kultuuri terviklik ja jätku- 
suutlik areng, olla rahvuslike 
väärtuste kandja, eestikeelse 
kõrghariduse ja teaduse eden
daja.

Medicina missiooniks on 
kaasaegse arstiteaduse ja 
kogu ühiskonna arengu
tendentse järgiva meditsiini- 
keskkonna loomine ja aren
damine, et koolitada arste

ja teisi meditsiinispetsialiste, 
arvestades enam tööandjate 
soove ja turunõudlust ning 
juhtida strateegiliselt Eesti 
meditsiinisüsteemi. Välja on 
vaja ehitada TÜ Kliinikumi 
kaasaegsetele uurimis- ja 
ravitöö nõuetele vastav hoo
netekompleks.

Realia seab oma eesmärgiks 
suurendada eelkõige rahvus
vahelisel tipptasemel teadus
loomet tippkeskuste kaudu 
ning kõrgtehnoloogilise 
tööstuse arenguks vajalike 
spetsialistide koolitamist, et 
tugevdada Eesti majanduse 
konkurentsivõimet. Selle 
valdkonna strateegilisteks 
partneriteks on ettevõtted. 
Loodusteaduste valdkonna 
teadus- ja arendustegevuse 
integreerimiseks on vaja aren
dada ülikooli tehnoloogiains-

IMari Lään

TÜ valitsus tegi 28. oktoobri 
istungil arengukonverent
sist kokkuvõtteid ja otsus
tas, et konverents kinnitas 
veenvalt vajadust määrat
leda rahvusülikooli roll ja 
tähendus tänases Eestis.

Rahvusülikooli ja Eesti 
ühiskonna poolt ülikoolile 
delegeeritud avalike teenuste 
osutamise ja rahvusliku kul
tuuri edendamise ülesanded 
ning finantseerimisprintsiibid 
tuleb määratleda TÜ seaduse 
uues versioonis.

Peaminister Juhan Parts

tituudi egiidi all välja tehno
loogia arenduskeskused.

Socialia valdkonnas tuleb 
suurendada sotsiaalteaduste 
interdistsiplinaarsust. Kaasa
ta sotsiaalteadlased senisest 
enam Eesti ühiskonna arengu 
probleemide lahendamisse, 
mis on mõeldamatu sõltuma
tu sotsiaalteadusliku analüü
sita.

Ülikooli arengutähised 
peegeldavad ülikooli visiooni 
aastaks 2008 ja oodatavaid 
kvalitatiivseid muutusi ning 
neist saavad teaduskonnad 
ja muud ülikooli struktuuri
üksused lähtuda oma konk
reetsete arengueesmärkide 
väljatöötamisel.

Ülikooli areng saab toi
muda ühiskonna vajadustest 
lähtudes ja riigi toel. Selleks 
on vaja:

toonitas ülikooli arengukon
verentsil peetud kõnes: «Tartu 
Ülikool on meie rahvusülikooi 
ja seda ei tohi rahvusvahelis
tumise tuhinas ära unustada». 
TÜ tulevik on lahutamatult 
seotud Eesti ühiskonna tulevi
kuga ja Eesti tulevik omakor
da rahvusülikooli tulevikuga. 
Tänapäevane rahvusülikool 
saab olla vaid rahvusvaheli
selt tunnustatud teadusüli- 
kooi, mis suudab olla ühtlasi 
teadmistepõhise Eesti arengu 
üheks edendajaks.

Tartu Ülikooi näeb selle 
eesmärgi saavutamist üksnes 
koostöös oma kodu- ja välis-

• lähtuda põhimõtteliselt 
kõrgharidussüsteemi aren
damisel kõrghariduse kva
liteedist ning luua selgus 
kõrghariduspoliitikas ja eri 
haridustasemete ülesanne
tes;

• astuda sisulisse dialoogi 
tööandjatega ülikooli ha
riduse sisu ja eesmärkide 
üle;

• siduda rahastamine otseselt 
töö tulemuslikkusega;

• piiritleda rahvusülikooli 
ülesanded ja sätestada need 
Tartu Ülikooli seaduses;

• koostada pikaajaline inves- 
teeringuplaan;

• arendada välja tehnosiirde 
infrastruktuur;

• tagada teadusinfosüsteemi 
toimimine.

Tartus, 24.-25. oktoobril 2003

maiste partneritega.
Sellega seoses keskendub 

ülikool järgmise viie aasta 
jooksul enim viie läbimurde- 
valdkonna arendamisele: 
rahvusülikooli tugevdamine, 
rahvusvahelistumine, dokto
riõppe arendamine, teadustöö 
muutmine intellektuaalseks 
kapitaliks ja õppe kvaliteedi 
kindlustamine.

Uus arengukava on plaanis 
vastu võtta TÜ nõukogu 19. 
detsembri istungil.

Arengukonverentsi kokku
võte ja muud lisamaterjalid 
asuvad aadressil www.ut.ee/ 
arengukonverents.

■ •

Ülikooli seadus vajab muudatusi

Leping Hong Kongi ülikooliga
L a u ri R an dve e r
rahvusvahelise koostöö juhi 
assistent

24. oktoobril sõlmis Tartu 
Ülikool koostöölepingu 
Hong Kongi Baptistliku Üli
kooliga.

Lepingule kirjutasid alla 
Hong Kongi Baptistliku Üli
kooli president prof Ng Ching- 
fai ja Tartu Ülikooli rektor

prof Jaak Aaviksoo. Koos rek
toriga külastas meie ülikooli 
ka Hong Kongi Baptistliku 
Ülikooli arendusprorektor 
prof Fan Yiu-kwan. Külalised 
arutasid koos rektor Jaak 
Aaviksoo ja teadusprorektor 
Ain Heinaruga kahepoolset 
koostöölepingut, mis näeb 
ette üliõpilaste ning teadlaste 
vahetamist.

Et saada ülevaadet pers

pektiivsematest koostöövald- 
kondadest, tutvusid külalised 
majandusteaduskonna, Eu
roopa Kolledži, Biomeedikumi 
ja sotsiaalteaduskonnaga.

Juba varasemast ajast on 
Hong Kongi Ülikooliga töö
alaseid kontakte prof Toivo 
Jürimäel spordipedagoogika 
õppetoolist ning matemaatili
se statistika instituudi juhata
jal prof Tõnu Kollol. Hong Kongi külalised dekanaadis. a n d r e s  t e n n u s

U U D I S E D  

Täna TÜ nõukogus
Täna hommikupoolikul ala
nud TÜ nõukogu istungü 
arutatakse rektorite nõukogu 
pöördumist seoses ülikoolide 
finants-majandushku seisuga.

Õppeprorektor prof Tõnu 
Lehtsaar teeb ülevaate 2003. 
aasta vastuvõtust.

Kavas on kinnitada TÜ 
2004. aasta vastuvõtueeskiri 
ja vastuvõtunumbrid ning 
riikliku koolitustellimuse et
tepanekud, samuti majandus
teaduskonna õppekavad.

Nõukogu arutab ka seoses 
Eesti Teaduste Akadeemia 
65. aastapäevaga TÜ Raa
matukogus säilitatud Eesti 
TA algusaastate (1938-1940) 
arhiivifondi üleandmist aka
deemiale.

Aasta soome keele 
õpetaja
Tänavu valiti aasta soome 
keele õpetajaks Tartu Ülikooli 
läänemeresoome keelte lektor 
Margit Kuusk,

Soome Suursaatkond Eestis 
annab aasta soome keele Õpe
taja tiitlit välja alates 1997. 
aastast. Idee on pärit tolleaeg
selt kultuuri- ja pressiataseelt 
Eva Lillelt. Ettepaneku 
saatkonnale teeb haridus- ja 
teadusministeeriumi soome 
keele ainenõukogu.

Laulupeoaasta
26. juunil toimuva Tartu lau
lupeo direktoriks on ülikooli 
sihtasutuse juhatuse liige Ind
rek Mustimets.

Tallinnas toimub üld
laulupidu 2.-4. juulini.
9.-11. juulini leiab Riias aset 
järjekordne üliõpilaslaulupidu 
Gaudeamus, mis sai 1956. 
aastal alguse Tartust.

O N  L I N E - K Ü S I T L U S

Kui suur peaks olema 
õppelaen?

Suurus sõltugu 
perekonna 

s i s s e t u l e k u s tt5%
Üldse 

pole vaja
5%

Vastajaid: 165

Uus küsimus: Kes pidas 
TÜ arengukonverentsil 

parima ettekande? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/.

http://www.ut.ee/
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Jaan Soplepmann 
kaitses doktoritööd
29. oktoobril kaitses TÜs 
doktoriväitekirja kirurgia eri
alal hematoloogia-onkoloogia 
kliiniku arst-õppejõud Jaan 
Soplepmann.

Ingliskeelses dissertatsioo
nis käsitletakse peptilise haa- 
vandi verejooksu Eestis, selle 
epidemioloogiat, prognostilisi 
faktoreid, ravi ja tulemusi.

Doktoritöös käsitletud prob
leem on väga aktuaalne, kuna 
võrreldes perioodiga 10 aastat 
tagasi on peptilise haavandi 
verejooksu esinemissagedus 
enam kui kaks korda suurem 
ega näita langustendentsi.

Peale selle käsitleb töö haa
vandi verejooksu kirurgilise 
ravi spetsiifilisi küsimusi.

Dissertatsiooni juhendaja 
oli prof Ants Peetsalu, opo
nendid med-dr Jüri Männiste 
ja TÜ sisekliiniku dots, med- 
knd Riina Salupere.

Jaan Soplepmannile anti 
meditsiinidoktori kraad.

Linkbergi auditoo
rium remonditud
28. oktoobril taasavati prof 
Artur Linkbergi (1899-1970) 
nimeline auditoorium.

See ülikoolis suuruselt kol
mas auditoorium vajas arsti
teaduskonna dekanaadi juha
taja Tuuli Ruusi sõnul hädasti 
remonti. «Selles korraldati 
palju rahvusvahelisi meditsii- 
nikonverentse ja seal toimus 
ka igapäevane õppetöö,» ütles 
Ruus. «Ülikool, kliinikum 
ja teaduskond leidsid raha 
auditooriumi remondiks ko- 
gussummas ligi 4,5 miljonit,» 
jätkas Tuuli Ruus.

Nüüd on Ruusi sõnul saa
nud sellest üks moodsamaid 
loengu- ja konverentsiruume, 
kus on tipptasemel tehnoloo
giline varustus. «Nii et tegu 
on suisa konverentsikeskuse
ga,» ütles Ruus.

Kallimateks töödeks olid 
uue ventilatsiooni ehitamine 
ja ruumide ümberehitamine.

Abiruumide arvelt ehitati 
juurde kolm väikest seminari
ruumi ja remonditi üks semi
nariruum.

Fr. R. Kreutzwaldi 
juubelinäitus
Eile avati TÜ Raamatukogus 
näitus «Fr. R. Kreutzwald 200. 
Kreutzwald ja Tartu».

Juubelinäituse eesmärk on 
pöörata lauluisa kirjandusliku 
loomingu kõrval erilist tähe
lepanu sidemetele Tartuga.

Näitust illustreerivad graa
filised lehed Kreutzwaldi 
kaasaegseist ja kaunid vaated 
19. saj Tartust.

Vaadata on «Kalevipoja» 
arvukad eesti- ja võõrkeelsed 
trükid ning Kalevipoja muis
tenditega seotud uurimused 
alates 19. saj keskpaigast.

Kreutzwald oli tartlane 
küll vaid oma ülikooliaastail 
1826-1833 ja vanaduspõlves 
1877-1882, kuid tihe vaimne 
side ei katkenud ka 44 Võru- 
aasta jooksul.

Eksponeeritud on Kreutz
waldi kaastööd Tartu libe
raalsete haritlaste asutatud 
nädalalehele «Das Inland». 
Kõige tihedamad olid 
aga Kreutzwaldi sidemed 
ÕES-iga, mille liige ta oli. 
1849 valis ÕES Kreutzwaldi 
oma auliikmeks.

Kreutzwaldi loomingut ja 
elukäiku käsitlevate uurimus
te hulgas on pearõhk ülikooli
ga seotud isikute töödel.

Näituse koostasid Kersti 
Taal ja Elna Hansson.

Juuraüliõpilased said 
tasuta andmebaasi
Jon  E nde r
SA Eesti Õiguskeskus teabe- 
ja marketingispetsialist

Eesti Õiguskeskus kinkis 
Tartu ja Tallinna üliõpilaste 
õigusbüroodes praktisee
rivatele tudengitele tasuta 
ligipääsu Digesta andme
baasi.

Kingituse eesmärk on õpe
tada juuratudengeid kohtula
hendeid praktikas kasutama. 
Eestis ei õpetata tavaliselt 
seda, kuidas kasutada kohtu
lahendeid õiguslike problee
mide analüüsimisel ja sea
duste lünkade tõlgendamisel. 
Eesti õigussüsteemi olukord 
aga nõuab kohtuotsuste luge
mist ja nendega arvestamist. 
Eriti puudutab see Riigikohtu 
otsuseid, sest nendel on nö 
lõpliku otsuse funktsioon ja 
Riigikohtu tõlgendus võetakse 
tihti eeskujuks.

Riigikohtu otsuseid loevad 
I ja II astme kohtunikud, ad
vokaadid, avaliku teenistuse 
juristid ning teised õigusha- 
ridusega töötajad avalikus ja

erasektoris.
Digesta andmebaas sisaldab 

Riigikohtu otsuste analüüsi, 
kus iga kohtulahendi juures 
on toodud faktid ja argumen
did, mis just sellise otsuseni 
viisid. Samuti on selgelt näha, 
mis on õiguslik küsimus -  nt 
kas vägivallaga ähvardamist 
saab käsitleda vägivallana ka- 
ristusseadustiku §200 mõttes, 
kui kannatanu kallal füüsilist 
vägivalda tegelikult ei tarvi
tatud. Riigikohtu lahendis ei 
ole alati seda laadi küsimust 
esitatud ja argumenteerimise 
käiku kohtuotsuse põhjenda
misel võib olla raske mõista.

Digesta ongi loodud selleks, 
et kergema vaevaga vajalik 
info üles leida. Paljudele küsi
mustele, mis õpingute jooksul 
kerkivad, on kohtulahendis 
vastus tihti olemas ja sealt 
tuleb seda ka otsida.

Eesti Õiguskeskus, kelle 
kohustus on pakkuda Eesti 
juristkonnale täiendkoolitust, 
aitab selle kingitusega prot
sessile kaasa juba ülikooli 
tasandil.

Ajakiri Trames on 
autoreile heaks kooliks
U rm as S u tro p
ajakirja Trames peatoimetaja

Ajakirja Trames tulevik on 
suures osas ülikooli huma- 
nitaar- ja sotsiaalteadlaste 
kätes.

Vahel tundub mulle, et üli- 
koolipere on oma lapse unus
tanud, et ajakirja ei peeta 
omaks. Eks omajagu süüd ole 
siin ka ajakirja senisel toime- 
tuspraktikal. Tuleb teha tööd 
võimalike autoritega. Ajakirja 
tuleb pidevalt tutvustada ja 
reklaamida.

Euroopa Teadusfondi Eu
roopa humanitaaria tsiteeri
mise indeksisse võeti üksteist 
Eesti teadusajakirja, kus
juures A-kategooriasse ainult 
kolm: Trames, Linguistica 
Uralica ja Folklore. A-gruppi 
pääsesid kõrgetasemelised 
üleilmse levikuga eelretsen
seeritavad väljaanded.

Tramese rahvusvahelise 
leviku tagab see, et ajakiri 
on indekseeritud väga palju
des olulistes andmebaasides 
ning täistekstina kättesaadav 
EBSCO (ja uuest aastast ka 
CEEOL) online-raamatuko
gus.

Igat artiklit loeb vähemalt 
kaks retsensenti. Tagamaks 
autori anonüümsust, kõrval
dan ma retsensendile saade
tavast tekstist autori nime, 
aadressi, tänuavalduse (d), 
enesekohased viited ja elekt
roonilise tekstiga kaasaskäiva 
informatsiooni, mis aitaks 
autorit tuvastada. Loomu-
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likult jäävad anonüümseks 
ka retsensendid. Enamasti 
otsin retsensente Interneti 
vahendusel artikli märksõna
de kombinatsioonide kaudu. 
Kui artikkel põhineb otseselt 
Eesti materjalil või on muidu 
Eesti-keskne, siis püüan ühe 
retsensendi kohapealt leida. 
Ühe käsikirja puhul avasta
sin niimoodi, et kõige parem 
retsensent on artikli autor ise, 
sest ta oli artikli juba Inter
netis publitseerinud. Artikkel 
tuli muidugi kohe tagasi 
lükata.

Trames on autoritele heaks 
kooliks. Paljudele on see 
esimene võimalus kokku 
puutuda pimeda eelretsensee
rimisega. Mitmed autorid on 
õnnelikud, lugedes Tramese 
kriitilisi retsensioone, sest va
rem ei ole keegi nende töösse 
nii tõsiselt süvenenud ega nii 
head nõu andnud.

V semiootika sügiskool
1. ja 2. novembril peetakse 
Põltsamaal V semiootika 
sügiskool «Euroopa -  uus 
ja vana».

Sügiskoolis püütakse eri
nevate valdkondade kaudu 
analüüsida uue ja vana Euroo
pa vastandamise või ühenda
mise tingimusi. Ettekannetes 
ning sektsioonides mõtes- 
tatakse Euroopa ruumilisi, 
ajalisi ja semiootilisi piirjooni. 
Uuritakse, millised võiksid 
olla Euroopa kultuuriruumi 
ühtseks siduvad tunnused 
ning kui mõttekas on «uue» ja 
«vana» konstruktsioon Euroo
pa kultuuri analüüsis.

Sügiskooli idee sündis 
1999. aastal. Algselt vaid kit
sast akadeemilist ringkonda 
hõlmanud üritus on tänaseks 
kasvanud erinevate kõrgkoo
lide humanitaar- ja sotsiaal
alade üliõpilasi ja muude 
kultuurivaldkondade esinda
jaid kaasavaks poolakadeemi- 
liseks konverentsiks.

Eelnevatel aastatel on kes
kendutud metakeelte otsingu
tele eesti kultuuri probleemi
de analüüsimisel. Tavaks on 
saanud sügiskooli ettekandeid 
artiklitena avaldada.

Info: www.ut.ee/Semiosis/ 
sygiskool/.

A R V A M U S

Arengukonverent- 
sist tudengi pilguga
A ija  Sakova
saksa filol 4. a üliõpilane

E lo -H a n n a  S e ljam aa
rahvaluule 4. a üliõpilane

Vahest tänu sellele, et 
humaniora sektsioon tõi 
humanitaarteaduste hetke
seisu ja tuleviku üle arut
lema spetsialiste mitmest 
uurimisvaldkonnast ja ka 
TÜ-ga ühel või teisel viisil 
konkureerivast institutsioo
nist, kujuneski tööõhkkond 
viljakalt asjalikuks.

TÜ humanitaaralade esin
dajate poolt oli tunda siirast 
ja tõsist tahet vaadata endale 
kriitiliselt otsa, kuulata ära 
väljaspoolsed kolleegid ning 
hinnata olukorda nii TÜ-s, 
Eestis kui ka laias maailmas. 
Teema «Rahvusülikool muu
tuvas maailmas» avanes mit
mest aspektist ning kõlama 
jäi mitu olulist arvamust ja 
ettepanekut.

Eestikeelne rahvusülikool

Valmivasse arengukavasse on 
selgelt sisse kirjutatud rahvus
ülikooli mõiste ja TÜ staatus 
rahvusülikoolina. Tundus 
valitsevat üksmeel selles, et 
Tartu Ülikool ju teatud mõttes 
juba ongi seda. Kuid rahvus- 
ülikooliks olemine ei seisne 
pelgalt nimetamises või eri
õiguste väljakauplemises, vaid 
lä h e n d a b  e n n e k õ ik e  vastutust 
Eesti rahva ja kultuuri ees, 
nende mõlema järjepidevuse 
eest seismist.

Rahvusülikool emakeelse 
teadus- ja õppetööta ei ole 
mõeldav (nagu ka nõudmine, 
et ühe välistudengi pärast 
korraldataks kogu õppetöö 
ingliskeelseks) ning ülikoolil 
tuleb hea seista selle eest, 
et tulevikuski toimuks kõigil 
erialadel õppetöö eesti keeles. 
Toetati ka rektori väljapaku
tud ideed, et lõputööde hin
damisel võetaks arvesse eesti 
keele korrektsust. See tähen
daks küll lisatööd nii üliõpi
lastele kui ka õppejõududele, 
kuid looks paremad eeldused 
ka eestikeelse terminoloogia 
arenemisele.

Rahvuskultuuri edendajad

Tugev oli sektsiooniliikmete 
veendumus selleski, et rahvus
ülikoolina on TÜ-1 kohustus 
tagada õppe- ja teadustöö 
jätkumine ja arendamine ka 
neil erialadel, mille riiklik tel
limus on üliväike, kuid mis on 
olulised eesti keele ja kultuuri 
ning selle kaudu kogu rahvuse 
ja riigi püsimajäämise seisu
kohalt. Kirjanduse, rahvaluu
le, kunstiajaloo, teoloogia ja 
mõne teisegi humanitaarala 
õpetamine pole ehk tõesti 
kuigi tulus. See aga ei tähenda 
veel, et nende valdkondade 
spetsialistid ja üliõpilased 
oleksid kasutud muidusööjad, 
et need alad poleks olulised 
või ei annaks Eesti rahvale 
ja riigile midagi tagasi. Ka 
TÜ arengukava järgi on eesti 
keele, kirjanduse ja ajaloo 
uurimine Eesti kultuuri ja riigi 
seisukohalt elulise tähtsusega 
ning TÜ ise Eesti rahvusliku 
enesetunnetuse kandja ja 
edendaja.

Samas tekib küsimus, et kui 
humanitaaralad on nii oluli
sed, miks siis kannatab neid 
põhiliselt enda alla koondav

Aija Sakova ja  Elo-Hanna Seljamaa arvates töötas 
h u m a n io r a  sektsioon viljakalt. v a r j e  s o o t a k

Rahvusülikool 
emakeelse teadus- 
ja Õppetööta ei ole 
mõeldav.
filosoofiateaduskond kroo
nilise alafinantseerimise all 
ning miks tuleb neil «elulise 
tähtsusega» erialadel pidevalt 
oma olemasolu õigustada ja 
tõestada ning mõelda perso
nali koondamiselegi, et ma
janduslikust kitsikusest välja 
tulla? Teaduskonna enda 
aktiivsus lisafinantseerimis- 
allikate otsimisel on oluline, 
kuid kogu õppe- ja teadus
tööd ei ole võimalik vaid neile 
rajada. Hädavajalik on ka, et 
riik tunnistaks TÜ eristaatust 
rahvusülikoolina ning toetaks 
omapoolsete lisaressursside ja 
seadustega. Kuid nagu Urmas 
Sutrop leidis, peaks ka ülikool 
ise, soovides õigustatult olla 
Eesti rahvusülikool, püüdma 
ülikoolisiseselt rahasid ümber 
jaotada. Peaks olema ka üli
kooli ja mitte ainult riigi ko
hustus tagada nende erialade 
järjepidevus, mille «tooteid» 
pole võimalik kiiresti ja efek
tiivselt raha sisse tooma pan
na, kuid ilma milleta ei saaks 
ühiskond ega rahvusülikool 
toimida tervikuna.

Ühise keele leidmine

Oluline oleks ka tajuda, et 
kogu teadus pole üks ja see
sama ning selle tulemuslikkus 
samade kriteeriumide järgi 
mõõdetav. Kui näiteks reaal-

aladel on olulisemad teadus- 
artiklid, osutuvad humanitaar
teadustes kaalukamaks mono
graafiad, kuid saavutuseks 
tuleks pidada neid mõlemaid. 
Sarnaselt sobib meeskonnatöö 
ja ühispublitseerimine juba 
uurimisprotsessi eripärast tu
lenevalt reaalaladele paremi
ni. Tunnistada ja tunnustada 
tuleks humanitaarteaduste ja 
reaalteaduste spetsiifikat ning 
mitte asuda mõõtma üht teise 
mõõdupuu järgi.

Plenaaristungil aulas oli 
hea meel tõdeda, et kõik neli 
sektsiooni olid otsinud teid 
selleks, kuidas võimalikult 
tulemuslikult ühitada TÜ tea- 
dus- ja õppetöö arendamine 
Eesti ühiskonna vajaduste ja 
arengutega laiemalt ning seda 
Eesti riigi piiratud ressursside 
tingimustes.

Sellele vaatamata jäid 
olulisemad punktid, mis 
sektsioonide esindajad oma 
kokkuvõtvates sõnavõttudes 
välja tõid, tegelikult tervikuks 
sidumata. Kahtlemata ongi 
keeruline leida ühist arengu- 
sihti reaalteadustele, sotsiaal- 
ja humanitaarteadustele 
ning meditsiinile selliselt, et 
võetaks arvesse neist igaühe 
eripära ja sellest eripärast 
tulenevaid erinevaid vajadusi.

Veel keerulisem on see 
ülesanne, kui ühise visiooni 
sõnastajal tuleb laveerida 
justkui objektiivsust eeldava 
rektoripositsiooni ning realia 
kui ühe sektsiooni huvide ja 
nägemuste vahel. See kur
vastas ja ehk tekitas nördi- 
mustki.

http://www.ut.ee/Semiosis/
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ühiskonna keskmes 
on haritud inimene. 
Mida vähem on 
inimesi, seda 
paremini haritud 
peavad nad olema.

Jaak  A a v ik s o o
rektor

Eelseisva kümnendi suurim väljakutse on Eesti ülikooli ja teadu
se kestmine ligi poolt miljardit inimest ühendavas keskkonnas,

Teadmistepõhise ühiskonna keskmes on haritud inimene. 
Mida vähem inimesi, seda paremini haritud peavad nad olema. 
Sellepärast ongi Eesti jaoks haridus palju olulisem kui oleme 
seni arvanud. Jätkusuutlik, end taastootev rahvas vajab enese
teadvust, suutlikkust end mõista, oskust tulevikku kavandada. 
See oskus sünnib läbi akadeemilise kultuuri, mille kandjaks on 
ülikoolid. Eesti on tõenäoliselt väikseim rahvas maamunal, kes 
on suutnud luua, säilitada ja edendada oma ülikooli.

Armastame rääkida oma hariduslembusest, ent viimane 
kümnend on näidanud meie pealiskaudsust ja hoolimatustki 
rahvusliku hariduspõllu harimisel. Radikaalsemad reformpolii- 
tikud seadsid küsimärgi alla isegi koolikohustuse vajalikkuse, 
mõistes haridust üksnes isikliku hüvena ja harimatust kodaniku 
vaba valikuna. Ligi 20% noortest ei omanda põhiharidustki.

Oleme end petnud ettekujutusega, et tung kõrgharidusse 
näitab meie hariduspürgimuste kvaliteeti. Arvud on tõesti 
silmatorkavad -  vähem kui kümnendiga on üliõpilaste arv kas
vanud 20 tuhandelt 60 tuhandeni ja kõrgkoolide arv kuuelt ligi 
kuuekümneni. Kõrgharidust nõutab ligi 60% eagrupist. Teades 
aga, et selle kasvuga pole kaasnenud õppejõudude arvu suure
nemist, rääkimata vajalikest infrastruktuuri investeeringutest, 
on selge, et kvantiteet on saavutatud kvaliteedi arvelt.

Pole imestada, et tööandjate arvates on ettevõtluse kasvu 
peamiseks kitsaskohaks kvalifitseeritud tööjõu puudus. Selle 
tõdemuse tulemusena on kummitamas uus oht -  hariduse, sh 
ülikoolihariduse kvaliteedi ainsa mõõdupuuna püütakse käsit
leda vastavust tööturu hetkenõudlusele. Eelseisvatel aastatel 
muutub see veelgi suurema nõudlikkuse suunas ning häda nei
le õppureile ja õppeasutustele, kes sellest trendist aru ei saa.

Tõeliselt hea haridus peab 
^ t a g a m a  toimetuleku ka

Teadmistepõhise kolmekümne aasta pärast.
Olen osundanud ohule 
ülikooli muutumiseks 
«sammastega kutsekoo
liks». Oht on reaalne. Olgu 
selle iseloomustamiseks 
kevadel ülikooli lõpetajate 
tööandjate hulgas läbi vii
dud küsitluse tulemused. 
Heameelt teeb see, et ligi 
90% tööandjatest hindas 
lõpetajate ettevalmistust 

väga heaks või heaks. Kurb on aga see, et kõige olulisemaks 
kriteeriumiks töölevõtmisel oli intervjuul tekkinud mulje ja 
kõige vähem arvestati õpingute tulemuslikkust.

Tartu Ülikooli enda hariduse ja teaduse kvaliteet pole kau
geltki selline, mille üle uhkust tunda. Piisav pole isegi see, et 
kvaliteet paraneb. Oleme sihikindlalt tõstnud nõudlikkust üli
kooli sees, ent kui seda ei toeta riiklik poliitika, ei kanna see 
vilja. Tartus kaitsmata kraad või saamata professorikoht on saa
daval teistes ülikoolides ja tarmuka ametiühingu toel asutakse 
nõutama Tartu Ülikooli professoriga võrdset palka.

Ülikool ei eksisteeri vaakumis, vaid reaalses keskkonnas
-  Eesti Vabariigis anno 2003 -  ja ülikooli areng ei saa end 
sellest keskkonnast lahti rebida. Seetõttu on mitme arengu
suuna juures vaja selgelt määratleda ka tingimused, mille kor
ral kavandatav areng üldse võimalikuks osutub. Püüan seda 
teha lootuses, et sellisel moel on võimalik jõuda ka mõningate 
tingimuste osas kokkuleppele, et tagada Eesti ühiskonna ja 
majanduse liikumist suundades, mille kohta on koostatud ühis
kondlik lepe, «Eesti edu 2014» ja nüüd siis ka Tartu Ülikooli 
arengukava dokumendid.

Näeme selget vajadust pöörata peatähelepanu kõrgelt hari
tud Eesti hoidmisele ja edendamisele -  ülesandele, mis tuleneb 
põhiseaduslikust ülesandest tagada rahvuse ja kultuuri säilimi
ne. On oluline, et seda ülesannet ei allutataks turujõududele 
ega pelgalt tööjõu tarbimisväärtuse suurendamise ülesandele. 
Samuti oleme kindlalt veendunud vajaduses tagada Eestis maa
ilmatasemel teadusloome ja teaduspõhine kõrgharidus. Kui me 
seda ei suuda, peame arvestama tõsiasjaga, et teadusjanused 
noored lahkuvad Eestist kohe, kui selleks tekib võimalus. On 
kurb ja kahetsusväärne, et Riigikogu ei pidanud võimalikuks 
nõuda ülikoolidelt teadustööd seaduse tasemel, mis võimaldab 
kogu arenenud maailma arusaamade vastaselt anda Eestis ba
kalaureuse- ja magistrikraade ilma teadustööle tuginemata.

Ülikool seab endale sihiks olla rahvusvahelisel tasemel tea
dusülikool ja Eesti rahvuskultuuri, keele ning kõrgtehnoloo
gilise innovatsiooni keskus. Selle sihi saavutamiseks on vaja 
saavutada kvalitatiivne läbimurre järgmistes valdkondades.

I. Rahvusvahelistumine
Euroopa teadus- ja kõrgharidusruumis on võimalik olla kon

kurentsivõimeline vaid oluliselt tugevdades oma rahvusvahe
list dimensiooni -  suurendades välisüliõpilaste ja -õppejõudude 
arvu, osaledes rahvusvahelistes koostöövõrgustikes ja taotle
des oma tegevuseks rahastamist rahvusvahelistest allikatest. 
Saavutada tuleb see, et iga ülikooli akadeemilise pere liige 
tunneks ennast osakesena rahvusvahelises teadusruumis ja 
orienteeruks selle kõrgetele nõudmistele. Me oleme teadlikud, 
et välisteadlaste palgatase ületab ülikooli tänast palgataset 
neli kuni kuus korda ja loodame selle probleemi lahendamisel 
sihtotstarbeliste finantsskeemide väljatöötamisele koostöös

haridus- ja teadusministeeriumiga. Oleme samuti teadlikud, et 
mitte kõik ülikooli liikmed ei ole vaimustunud konkureerima 
avalikul rahvusvahelisel konkursil. Samas olen veendunud, et 
me suudame sellise lähenemise muuta reegliks. Inglise keele 
oskus on kujunemas iseenesestmõistetavaks, et õppida üli
koolis. Aga teadkem, missuguse tõsise väljakutse seab selline 
latiasetus meie üldhariduskoolide ette.

II. Doktoriõpe
Tartu Ülikool on seadnud endale ülesandeks suurendada 

doktorikraadi kaitsnute arvu 150ni aastaks 2008. Jagan täiel 
määral prof Ergma öeldut, et kõige suurema ülesande paneb 
see juhendajatele ja ilmselt peab just doktoriõppe efektiivsus 
muutuma senisest enam professorite ja samuti vanemteadurite 
teadustöö tulemuslikkuse mõõdupuuks. Meile teeb muret ka 
noorte hulgas selgelt ilmnev motivatsiooni langus akadeemilise 
karjääri valikuks, teadkem, 
et see on põhjustatud üha
halvenevast majandusli- Dialoog ja selgus ОП 
kust perspektiivist akadee- ° J °
milises sektoris.

Eesti keskmist palka 
saavad Tartu Ülikoolis kõik 
nooremad õppejõud. Mida 
peaks neile ütlema, kui nad 
küsivad: «Selgitage mulle, 
hea kolleeg, miks ma peak
sin vaevlema laboris neli aastat, et saada palka, mida teenib 
minu kõrghariduseta klassivend või -õde?» Sellele küsimusele 
vastamata ei näe mina endal moraalset õigust nõuda neilt ei 
tähtajalist lõpetamist ega akadeemilise karjääri valikut.

III. Intellektuaalse kapitali rakendamine
Ülikool seab oma selgeks eesmärgiks suunata arvestatav 

osa teadus- ja arendustegevusest rakendusliku iseloomuga 
ülesannete lahendamisele, mille viljad peaks muudetama 
kommertsialiseeritavaks väljundiks -  patentideks, litsentsideks, 
erinevates arengufaasides olevateks ettevõteteks jne. Ülikooli 
tegevuse strateegilist planeerimist raskendab ebaselgus tehno
siirde infrastruktuuri väljaarendamise riiklikes kavades, sh 
koalitsioonileppes viidatud teadus- ja tehnopargi väljaarenda-

väärtuseks ka siis, 
kui selle tulemusena 

selgub, et raha ei 
ole ega tulegi.
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misel vastavalt Tartus ja Tallinnas. Dialoog ja selgus on väärtu
seks ka siis, kui selle tulemusena selgub, et raha ei ole ega 
tulegi. Ometi olen veendunud, et vastava tahtmise olemasolu 
korral on võimalik leida nii palju rahalisi vahendeid, kui meie 
majanduslikud võimalused lubavad. Ainuüksi kindlustunne, 
võimalus planeerida, kavandada oma finants-majanduslikkku 
tegevust, suurendab oluliselt ülikoolide ja mitte ainult ülikooli
de võimalusi aidata kaasa tehnosiirde tugevdamisele.

IV. Õppe kvaliteet
Õppe kvaliteedi tugevdamisel on esmaoluline kompleksse 

kvaliteedikindlustussüsteemi juurutamine, sh kogu Eesti riiki 
hõlmavalt. Programmipõhine õppekorraldus peab senisest 
enam orienteeruma tegelikule nõudlusele nii üliõpilaste kui ka 
tööandjate poolt ning selle nõudluse suhestamisele õppe sisuga. 
Riiklike koolitusrahade taseme külmutamine 1999. a tasemele 
on juba viinud õppe kvaliteedi langusele, mida ei ole kahjuks 
võimalik korvata ülikoolisiseste meetmetega.

V. Rahvusülikooli tugevdamine
Usun, et siin saalis viibijad jagavad minu arusaama, et rah

vusvaheline läbimurre, doktoriõppe tugevdamine ei saa olla 
eesmärgiks omaette, kui meil kaob jalge alt põhi, milleks on 
rahvusülikool. Seepärast peab Tartu Ülikool oma missiooniks 
eelkõige rahvusülikooli ülesannete täitmist. Samas tuleb tõde
da, et vaatamata aastate jooksul toimunud sellesuunalisele 
tegevusele on need ülesanded tänaseni selgelt piiritlemata, 
samuti puudub kokkulepe nende funktsioonide rahastamise al
likates. Ei saa pidada normaalseks, et ülikooli hallatavad muu
seumid, sh Eesti vanim ülikooli kunstimuuseum, botaanikaaed, 
rahvuslikku raamatuvara haldav raamatukogu jt rahvuslikku 
vara talletavat ja avalikkusele kättesaadavaks tegevat ülikooli 
üksust teevad tööd igasuguse riikliku rahastamiseta, üksnes 
muudest laekumistest kokku hoitud vahendite arvelt.

Ülikooli areng saab toimuda vaid tuginedes ja juhindudes 
ühiskonna vajadustest ja toetudes ühiskonna ja riigi peale. 
Loodan teie olulisele panusele selle arengu kavandamisel nii 
täna ja homme siin ülikoolis kui ka hiljem, kui arutlustele 
peaks andma konkreetsema sisu.

Ettekannete tekstid on avaldatud lühendatult.

Tartu Ülikooli 
arengusuunad 
aastani 2008

http://WWW.UT.EE/AJALEHT
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Ju ha n  P a rts
peaminister

Ma alustan tsitaadiga meie aima mater'i audoktorilt Jaan Kros
silt. Ta laseb Kristjan Jaak Petersonil vastata küsimusele, miks 
too katkestas oma õpingud ülikoolis, kuhu erakordne õnn oli 
tal heade inimeste abiga pääseda lasknud, järgmiselt: «Aga mis
pärast pidin ma seal aega raiskama? Kui ma võisin ometi ise 
lugeda kõiki neidsamu raamatuid, kust meie professorid oma 
loengud kokku lugesid?! Või märksa värskemaid raamatuid 
kui need? Ja märksa kiiremini, kui meie professorid need läbi 
võtsid?»

Jaan Krossi poolt Kristjan Jaak Petersoni öelduks kirjutatu 
kehtib Internetiajastul koguni reaalajas. Homsed Kristjan Jaak 
Petersonid ongi Tartu Ülikooli ja Eesti riigi tuleviku ühisosa. 
Ilma Kristjan Jaak Petersonita oleks tänane Eesti teistsugune, 
Ja ilma üliõpilasteta, kes oma professoreist targemad on, po
leks ülikoolil tulevikku.

Võimu ja vaimu vastasseis viib elu edasi, arvatakse.
Tartu Ülikooli ja Eesti Vabariigi, vaimu ja võimu, ühine ees

märk on Eesti parem tulevik. Ülikoolil on siin ütlemata suur 
roll. Teaduse kõrgustesse jõuavad vähesed muusajüngrid, kuid 
iga maa vajab kooli- ja kirikuõpetajaid, advokaate ja kohtunik
ke, ametnikke ja sõjaväelasi, arste ja loomaarste ning lihtsalt 
mehi ja naisi, kes on maitsnud akadeemia vaba vaimu ning sel
le aurat kogu ülejäänud elu endaga kaasas kannavad. Ülikool 
on eelkõige oma maa ja selle inimeste jaoks.

Ülikooli arengukavale saab ette heita enesekesksust. Ülikooli 
missioon arenguplaanis algab: «Tartu Ülikool on Eesti vanim ja 
tuntuim ülikool ning traditsioonidega õppeasutus. Tulenevalt 
eelnevast ja Eesti Vabariigi Õigusaktidest...». Sellises sisseju
hatuses defineerib ülikool end iseenese kaudu. Eesti Vabariigi 
Tartu Ülikooli missioon Euroopas, Eestis ja Tartus ei tulene 
tema vanusest ja traditsioonidest, ehkki ülikool on ligi 300 
aastat vanem kui Eesti Vabariik. EV Tartu Ülikooli missioon 
on osa Eesti ühiskonna missioonist ja peaks ennekõike nägema 
end seotuna Eesti ja Euroopa tulevikuga.

Oma esmatähtsa ülesandena näeb Tartu Ülikool rahvus
vahelistumist. Eesti kõrgharidusmaastik tundub mõnikord la
hinguväljana, kus kõik kõigi vastu sõda peavad -  ikka riikliku 
koolitustellimuse, finantseerimise ja üliõpilaste pärast. Sellise 
võistluse tulemus ei ole kõrgekvaliteediline kõrgharidus ja tipp- 
teadus, pigem ressursside raiskamine ja tohutu infomüra. Eesti 
kõrgkoolide omavaheline võistlus on näiline ja nivoota konku
rents, keskpärasuse võimalus. Infomüra hullutab ülikooliastu- 
jaid ja nende vanemaid -  kas keegi teab, kui palju on viimastel 
aastatel investeeritud kooliskäimisse, mida kõrghariduseks vaid 
nimetatakse ja mille ainuke väärtus on ainepunkti hind? Meil 
on rohkem kui 60 000 üliõpilast, hea küll, koos nendega, keda 
me oleme seni harjunud tehnikumiõpilasteks pidama. Maailma 
ja isegi mitte Euroopa mõõdus ei ole seda absoluutarvuna sugu
gi palju. Maailmas ja Euroopas on ülikoole, kus on isegi rohkem

üliõpilasi. Ma arvan, et 
meie kõrgharidusmaastik

Eesti kõrgharidus ™jalJs ko™stamist- Eesti°  < kõrgharidus, usun, oleks
Oieks konkurentsi- konkurentsivõimelisem,
võimelisem, kui meil kui meil mõnikümmend
mõnikümmend 
rektorit vähem oleks.

rektorit vähem oleks.
Rahvusvahelistumine 

tähendab eelkõige kon
kureerimist Euroopa ja 
maailma ülikoolidega

-  nii teaduses, parimate õppejõudude pärast kui ka parimate 
üliõpilaste pärast. Välisüliõpilased ei ole vaid prestiiži küsimus
-  välisüliõpilased toovad teistsuguseid ideid, teistsuguseid 
kogemusi, teistsuguseid tulevikunägemusi, teistsuguseid nõud
misi. Täna on Tartus alla 400 välisüliõpilase. Ma arvan, et seda 
on vähe. Peale rahvusteaduste ja soodsate materiaalsete tingi
muste peab ülikoolil olema veel midagi pakkuda, mis näiteks 
Poola juristi Tartut Göttingenile eelistama sunniks. Me ei lähe 
Euroopasse vaid saama, meil peab olema midagi ka anda. Tartu 
Ülikool peab olema üks andjatest, tema jaoks on see auküsi
mus, mis tuleneb ülikooli vanusest ja traditsioonidest.

Tartu Ülikool hakkab juba mõne aasta pärast konkureerima 
Euroopa parimate ülikoolidega Eesti parimate keskkoolilõpe
tajate pärast. See on juba ükskord, teisel ajal ja teistmoodi, 
aga olnud. 1915. aastal õppis eesti üliõpilasi Petrogradi, Riia 
ja Moskva üli- ja kõrgkoolides kokku rohkem kui vene kolka- 
ülikooliks mandunud Jurjevi ülikoolis. Sama hakkab toimuma 
lähitulevikus lääne suunas. Tartu Ülikooli maailmatase on üks 
Eesti tuleviku, Eesti haritlaskonna tuleviku võtmeküsimusi. Ja 
ma loodan, et Tartu Ülikool on selleks väljakutseks valmis.

Tartu Ülikool on samas meie rahvusülikool ja seda ei tohi 
rahvusvahelistumise tuhinas ära unustada. See tähendab, et 
peale tavapärase kõrghariduse andmise ja teadustöö -  mis 
kahtlemata peab olema rahvusvaheliselt konkurentsivõime
line -  on ülikoolil ka laiemad ülesanded üldise eestikeelse 
mõtlemise edendamisel. See on meie maailmanägemise viis, 
kes me kõneleme eesti keelt ja mõtleme selles keeles. Kui see 
vahend maailma mõista hakkab lonkama, kui me ei suuda end 
enam igas olukorras emakeeles väljendada, kui meie teadlased 
ei mõista eesti keeles oma teadussaavutustest kõnelda -  siis on 
põhjust häirekella lüüa. See oleks selgeks ohumärgiks eesti
keelse kultuuri hääbumisest, meie positsioonide kaotamisest 
maailmas.

Olen veendunud, et eesti keel on piisavalt rikas, et suuta 
vahendada kõike: «maailma ja mõnda, mis seal sees leida on», 
kui kasutada ülikooli vilistlase dr Kreutzwaldi väljendit. Tee 
Kreutzwaldi aegadest eestikeelse ülikoolini -  see peadpööritav 
areng veenab meid, et kui tulevad uued avastused, kui teadus 
saavutab uusi kõrgusi, siis vajalikul määral saab seda kõike 
maakeeles edasi anda. Seda tehti innukalt 1919. aasta järel, 
luues uusi mõisteid kõikidele suurtele teadusharudele, ka siis 
oli teemaks ülikooli rahvusvahelistumine: kus eesti professo
rit polnud võtta, kutsuti see enesestmõistetavalt välismaalt. 
Eestikeelse haritud keele hoidmisega tulime toime ka okupat

Õppe kvaliteedi 
arendamine peaks 

eelkõige tähendama, 
et üliõpilased 

rohkem õpiksid ja 
targemaks saaksid. 
Täna tundub mõni

kord, et üliõpilane 
olla on liigagi lahe.

siooniaastatel. Ja kui nüüd, 2003, keegi teatab, et üht või teist 
asjandust «ei saa eesti keeles väljendada», siis ei näita see muud 
kui niiviisi väljendaja mõttelaiskust. Ja kaudsemalt -  eeldusel, 
et tegu on haritud inimesega -  näitab see ka ülikooli tegemata
jätmist, harituse puudulikkust.

Mida võiks siis rahvusvahelistumine ülikoolis tähendada? Pi
gem võiks see tähendada põhjalikku eestikeelset haridust ning 
perfektse inglise keele enesestmõistetavat kaasavõtmist, mille
ta rahvusvahelisel tasemel teadustöö mõeldav pole. See võiks 
tähendada avatust rahvusvahelise tasemega professoritele ja 
valmisolekut neid siia meelitada. Kuid rahvusvahelistumine 
ülikoolis ei tohiks muutuda tragikoomiliseks iga hinna eest ing
lise keele purssimiseks seminariruumides ja auditooriumides.

Teiseks, rahvusliku tippharitlaskonna järjepidevuse tagami
ne. Oma strateegilises arenguplaanis defineerib ülikool seda 
doktoriõppe arendamise kaudu -  Kristjan Jaakude jaoks on 
audoktorikraad. Arenguplaan nendib Eesti doktorantide suuri 
probleeme doktorikraadini jõudmisel. Siin on mitu asjaolu, 
mida tuleb tähele panna. Esiteks, institutsionaalne segadus 
kraadiõppes. Halb on 
selles rägastikus teren- 
duv järjekordne võimalus 
keskpärasusele. Kesk
pärast tippharitlaskonda 
pole olemas. Ma olen 
võib-olla konservatiiv, 
aga ma arvan, et dokto
riõppe peamiseks ees
märgiks peaks olema 
professorkonna järelkasv.
Ülikool, aga ka Eesti 
riik peab endalt küsima, 
milleks ja kui palju meil 
doktoreid vaja on? De
mokraatlikku ühiskonda 
vaevab tiitlite nappus.
Akadeemilised loorberid on auväärsed ka avalikus, välis-, kait
seväe- ja erateenistuses. Seda enam, et seadusandja on aka
deemilise kraadi paljude avalike ametikohtade täitmise puhul 
kriteeriumiks seadnud. Kas see asi pole meil pisut tasakaalust 
väljas? Kas ministeeriumi lauaülem peab tingimata magister 
olema? Populistid levitavad seisukohta, et kõiki nõukogude
aegse viieaastase kõrgkoolikursuse läbinuid tuleks vähemalt 
magistritena käsitleda. Teadusliku kommunismi kandidaadid 
kirjutavad täna südamerahuga CV-sse PhD. Kas me nõnda 
hoopistükkis akadeemilisi kraade ei devalveeri? Milline peaks 
olema akadeemilise kraadi tegelik sisu? Need on küsimused, 
mis tuleb selgeks rääkida. Muidu võib doktorite automaatne 
võrdsustamine rahvusliku tippharitlaskonnaga meile varsti ja 
valusasti kätte maksta.

Kolmandaks, ülikooli intellektuaalse kapitali rakendamine. 
Aeg on sõnadelt tegudele minna. Suure osa Eesti tööhõivest 
väljaspool avalikku sektorit, annavad just nimelt tehnoloogi
liselt lihtsad lahendused: metsatööstus, allhangete täitmisel 
rajanev õmblustööstus jne. Eesti elatustaseme tõus tähendab, 
et see töö lõpeb siin otsa ja kolib vaesematesse riikidesse. Kas 
meil on midagi asemele pakkuda? Ma ei arva, et töötuks jäänud 
õmblejannad kõrgtehnoloogilises ettevõttes uue rakenduse 
leiaksid. Kuid meie praegu ajutiselt väga soodne demograafili
ne situatsioon, kus lähemal kümnel aastal saab täiskasvanuks 
poolsada tuhat inimest rohkem kui pensionile läheb, vajab 
arukat ärakasutamist. Me ei tohi oma noori lasta kaotsi minna. 
See on Eesti tuleviku põhiküsimus. Siin on probleem, millele ka 
ülikool võiks lahendusi pakkuda. Mida hakkavad teie lõpetajad 
oma haridusega peale?

Neljandaks. Ülikooli arenguplaanis on õppe kvaliteedi aren
damisest kirjutatud: «Ülikool seisab juba praegu ja veel enam 
lähiaastatel silmitsi keskkoolilõpetanute arvu vähenemisest tu
leneva vajadusega pöörata senisest suuremat tähelepanu õppe 
kvaliteedi arendamisele ja uutele sihtrühmadele». Ma saan aru, 
kuidas on ülikooli jaoks seotud õppe kvaliteet ja keskkoolilõpe
tajate vähenemine tulevikus, kuid kurvastan siin peituva enese
kesksuse pärast. Eesti ühiskonna huvi on pigem ülikoolilõpeta
jate võimalikult kõrge kvaliteet. Rektor Aaviksoo on õigustatult 
süüdistanud tööandjaid, et nad inimeste töölevõtmisel eelista
vad isiksuslikke omadusi erialasele võimekusele. Kuid medalil 
on ka teine pool. Tööellu siirduvate kõrgkoolilõpetajate suured 
ambitsioonid on tihti veel suuremas vastuolus nende erialase 
pädevusega. Muutunud on ka ühiskond -  infoühiskonna nega
tiivne kaasaanne on, et aktiivne teadmishimu on asendumas 
passiivse teabetarbimisega, mis lahenduste otsimiste asemel 
ootab valmis ja lihtsate lahenduste kohaletoomist. Lisaks on 
üliõpilaste arvu plahvatuslik kasv elanike arvu vähenemise 
tingimustes kindlasti 
alandanud keskmise 
üliõpilase taset. Ma ar
van, et õppe kvaliteedi 
arendamine peaks eel
kõige tähendama, et üli
õpilased rohkem õpiksid 
ja targemaks saaksid.
Täna tundub mõnikord, 
et üliõpilane olla on lii
gagi lahe.

Eesti riigi huvi on, et 
peres oleks rohkem kui
üks, parem kohe neli last. Nende kõigi korraga ülikoolitamine 
käiks üle jõu ka mitme keskmise palga teenijale. Siin on küsi
mus õppelaenude ja -toetuste poliitikas. Laenu puhul peab ole
ma lootus, et see tagasi makstakse ja toetuse puhul eeldus, et 
toetatav asi on vajalik asi. Samas on õppetoetused üks võima
likke hoobasid õppe kvaliteedi parandamisel. Õppe kvaliteet 
on ka õppija asi. Eesti riigil ei ole raha kõigi ülikoolis õppijate 
ülalpidamiseks. Diferentseerimise aluseks saab olla puudust 
kannatamise määr või õppeedukus. Toetan viimast, sest kõrg
hariduspoliitika ja sotsiaalpoliitika on erinevad poliitikad.

Tänavuste sisseastujate avalduste jaotumises Eesti tulevane

Kas ministeeriumi 
lauaülem peab tingi

mata magister olema? 
Kas me nõnda hoopis

tükkis akadeemilisi 
kraade ei devalveeri?
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majandusedu minu arvates ei peegeldu. Tartu Ülikoolis oli pa
remusjärjestus järgmine: majandusteadust soovis õppida 473, 
inglise keelt ja kirjandust 395, riigiteadust 378, ajakirjandust ja 
suhtekorraldust 341, arstiteadust 300, ajalugu 287, psühholoo
giat 273, informaatikat 251 ja sotsioloogiat, sotsiaaltööd ning 
sotsiaalpoliitikat 212 üliõpilaskandidaati. Muidugi tuleb arves
se võtta mitme eelistuse süsteemi sisseastumisel, riigieelarve
liste kohtade arvu ning seda, et Tartu Ülikool, eelkõige ikkagi 
Universitas litterarum et scientiarum, ei peagi insenere koolita
ma. Ma jätan siinkohal vastamata küsimusele, kas inglise keel 
ei peaks juba keskkoolist-gümnaasiumist piisavalt selge olema, 
et selles keeles suhtlemist eeldavail ametikohtadel toime tulla. 
Sest on selge, et 90% inglise keelt oma eelistuste sekka märki- 
nuist pole kunagi kavatsenud kaitsta väitekirja näiteks James 
Joyce’i lauseehitusest.

Kuid siiski: tänapäeva keskkoolilõpetaja tundub akadeemilist 
kõrgharidust nägevat eelkõige abivahendina karjääritegemisel 
avalikus või teenindussektoris, mis ilmtingimata ei tähenda 
initsiatiivirohket ja ettevõtlikku tulevikunägemust.

Eesti kõrghariduse tulevik on Eesti tuleviku võtmeküsimus, 
mis eeldab samasugust konsensust ühiskonnas kui kaitse
poliitika -  hoolimata sellest, et kõrgharidus võib olla ka äri 
ja ettevõtlus. Eesti kõrghariduse tulevik ei saa seisneda vaid 
Tartu Ülikooli arendamises. Kuid Tartu Ülikool on Eesti kõrg
hariduse lipulaev. Suure au kõrval on see ka suur kohustus ja 
veel suurem vastutus.
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J ü r i R a id la
TÜ kuratooriumi esimees

Vastavalt ülikooliseadusele on kuratoorium nõuandev organ, 
mis seob ülikooli ja ühiskonda. Tänase konverentsi kontsept
siooni kohaselt on see konverents «osa Tartu Ülikooli arengu 
strateegilise planeerimise protsessist, mille käigus korraldajad 
loodavad saada tagasisidet ülikooli rollist ühiskonnas».

Ülikooli kuratooriumi selle koosseisu viimasel istungil 21. 
oktoobril oli arutluse all «Tartu Ülikooli arengukava 2008» 
projekt.

Kuratoorium avaldab veendumust, et arengukava vastu
võtmisel ülikooli nõukogus on tegemist üliolulise dokumendiga 
mitte ainult Tartu Ülikooli edasise arengu kujundamisel, vaid 
ka Eesti ühiskonna arengu mõjutamisel.

2002. a avaldas kuratoorium seisukoha toetada Tartu Üli
kooli missiooni määratlust, mille kohaselt ülikool näeb oma 
tulevikku rahvusülikooli ja rahvusvahelist tähendust omava 
teadusülikoolina. Strateegiline arenguplaan 2008 on paljuski 
üles ehitatud eelnimetatud põhimõttele.

Kuratoorium peab nõuandva organina siduma ülikooli ja 
ühiskonda. Kahetsusväärsel kombel ei ole seadusandja välja 
öelnud, kelle nõuandja kuratoorium on, rääkimata sellest, kui
das ja millistes küsimustes peaks kuratooriumi poolt ülikooli ja 
ühiskonna sidumine toimuma ning kes seda seotavat ühiskonda 
esindab.

Kuratooriumi liikmed määrab Vabariigi Valitsus, kuulates ära 
ülikooli arvamuse. Järelikult peaks kuratoorium nõustama nii 
Vabariigi Valitsust ning haridus- ja teadusministrit kui ka üli
kooli. Sõnaselgelt näeb seadus ette kuratooriumi õiguse teha 
ettepanekuid haridusministrile ja ülikooli nõukogule ülikooli 
arengut puudutavates küsimustes. Mis neist ettepanekutest 
peaks edasi saama, sellest vaikib nii seadus kui ka Eestis kuju
nenud, või täpsemalt öeldes, veel kujunemata tava.

Praegusel kuratooriumi koosseisul on olnud tihe töine side 
nii eelmise kui ka tänase ülikooli juhtkonnaga.

Sõltumata sellest, milline koalitsioon on olnud Toompeal 
võimul, on kuratooriumi side enda ellukutsujaga, Vabariigi 
Valitsusega, olnud enam kui tagasihoidlik.

Rahva poolt valitud parlamendi otsusega määratud valitsus 
esindab ühiskonda ning järelikult, kui Vabariigi Valitsus kõne
leb Tartu Ülikooliga, siis ta seob ühiskonda ja ülikooli. Ma ei 
tea, mis oli seaduse kirjutajate täpne mõte, kui Tartu Ülikooli 
seadusesse kirjutati §3 lg2, mille kohaselt «Rektor vastutab 
ülikooli üldseisundi ja arengu eest, annab aru ülikooli nõu
kogule ning Vabariigi Valitsusele». Seaduse lugejana arvan

mõistvat, et rektoril on õigus 
ja kohustus Vabariigi Valitsu
sele aru anda. Kuigi seadus 
ei täpsusta, mis vormis peaks 
aruandmine toimuma, julgen 
arvata, et jutt käib vastava 
punkti panemisest Vabariigi 
Valitsuse istungi päevakorda 
ning rektori esinemisest aru
andega valitsuse ees.

Mulle teadaolevalt ei ole Tartu Ülikooli rektor eelviidatud 
seaduse enam kui 8-aastase kehtimise jooksul kordagi aru and
nud Vabariigi Valitsuse ees. Seda mitte sellepärast, et rektor ei 
tahaks aru anda. Vastupidi.

Rektor tahaks kangesti aru anda kas või juba sellepärast, et 
siis oleks võimalik üheaegselt kõigile valitsuse liikmetele kõnel
da ülikooli probleemidest ja otsitavatest lahendusvariantidest. 
Samuti oleks siis võimalus taotleda valitsuselt vajalikke toimin
guid ülikooli hüvanguks.

Kuratoorium pidas vajalikuks esineda möödunud aasta lõpus 
järgmise kirjaliku seisukohaga: «Kuratoorium teeb haridus
ministrile ettepaneku korraldada 2002. aasta jooksul Tartu 
Ülikooli seaduse §3 lg2 sätete täitmiseks Tartu Ülikooli rektori 
ettekanne Vabariigi Valitsusele Tartu Ülikooli senisest arengust 
ja praegusest seisundist ning lähitulevikus esilekerkivatest 
probleemidest».

Seisukoht on seni vastuseta ja ilmselt jääkski vastuseta, kui 
täna ei toimuks esinduslikku arengukonverentsi.

Tõenäoliselt ei ole aruandmine õnnestunud sellepärast, et 
valitsusel on puudunud piisav huvi Tartu Ülikooli probleemi
de vastu. See tundub pehmelt öeldes uskumatu ja mul oleks 
hea meel, kui ma praegu eksiksin. Loodan siiralt, et tänane 
valitsus, kes õigesti kõneleb teadmistepõhisest majandusest 
ja ühiskonnast, võtab ühiskonna esindajana üheks oma prio
riteetseks ülesandeks Tartu Ülikooli toetamise ja suunamise 
mitte parteipoliitilistest huvidest, vaid ühiskonna kui terviku 
huvidest lähtuvalt.

Kuratooriumi võimalused tulemuslikuks tegevuseks sõltuvad 
peaasjalikult vaid kuratooriumi liikmete autoriteedist ning 
nõustatavate isikute soovist nõuandeid kuulata. Kuratooriumil 
puuduvad hoovad oma seisukohtade realiseerimiseks. Kuratoo
riumi rolli ühiskonna ja ülikooli sidestajana on vaja tugevdada. 
Lõplik selgus puudub selles, kui tugevaks ja millal on otstarbe
kas kuratoorium kujundada.

Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni audiitorite aruandes on 
öeldud, et kuratooriumi mudelit võiks kasutoovalt korrata üli
koolis ka madalamatel tasemetel, teaduskondades, kaasates 
teaduskonnaspetsiifilisi huvigruppe; et võiks arutada, kuidas 
kuratoorium saaks muutuda palju sihikindlamaks organiks 
sarnaselt USA-s tegutsevate hooldusnõukogudega või valitsus
nõukoguga, mis vastutaks alljärgneva eest:
• kogu strateegiline areng ja ülikooli olukord;
• ülikooli arengu jälgimine;
• kogu ressursipoliitika, kaasa arvatud eelarvevälise sissetule

ku saamine;
• avalik aruandekohustus, puhver Tartu Ülikooli ja ministee

riumi vahel.
Aruandes on öeldud, et niisuguste funktsioonide täitmiseks 

on tarvis muuta seadustikku ja ülikooli nõukogule antud funkt
sioonide uut defineerimist ja et niisugune areng võiks olla ka
sutoov ja saada avaliku sektori haldamismudeliks Eestile ja

teistele Balti riikidele.
Tartu Ülikooli arengukavas on kirjas: «Tugevdada kuratoo

riumi ja ülikooli nõukogu rolli ülikooli strateegilisel juhtimisel, 
kaaluda kuratooriumi muutmist otsustuskoguks». Kui viidata 
veel tegevuskavale, kus on ette nähtud: «Töötada välja Tartu 
Ülikooli seaduse uus versioon, milles sätestatakse Tartu Ülikoo
li ülesanded rahvusülikoolina ja rahvusliku tippharitlaskonna 
järjepidevuse tagajana ning tema tegevuse alused avalik-õigus- 
liku juriidilise isikuna» ning tõdeda, et kuratooriumi muutmine 
otsustuskoguks on võimalik ainult vastavate seadusemuudatus
te kaudu, siis võib tekkida kärsitus teha järeldus, et liisk on 
langenud -  koostame seaduse eelnõu, veename ära valitsuse ja 
parlamendi ning Tartu Ülikooli hakkab juhtima kuratoorium.

Praegu kehtiva seaduse järgi on kuratoorium sidemees ühis
konna ja ülikooli vahel. Sellest lähtuvalt täitis kuratoorium 21. 
oktoobril oma sidemehe ülesannet ja soovitab praegu mitte 
taotleda kuratooriumile otsustuskogu rolli. Seejuures loodab 
kuratoorium, et sellisele seisukohale asumisega väljendab ta 
ühiskonna enamiku seisukohta.

Täna ja lähemas tulevikus on veel liiga vara muuta kura
toorium ülikooli otsustuskoguks, kuna see võiks viia ülikooli 
juhtimise liigsele politiseerimisele. On täiesti selge, et poliiti
listel jõudude] on huvi otseselt või kaudselt osaleda Tartu Üli
kooli suguse esindusliku organisatsiooni juhtimisel, kui senine 
akadeemilis-administratiivne juhtimismudel asendatakse mil
legi muuga. Mind ei veena ka võimalus seaduse tasandil välti
da või vähendada erakondlikku mõju otsustuskoguna toimiva 
kuratooriumi liikmete määramisel. Eesti on nii väike ja kor
poratiivne ühiskond, et selliste mõjude välistamine seadusega 
on ette läbikukkumisele määratud. Öige pea muutuks ülikooli 
kuratooriumi liikmete määramine ja nende suunamine väga 
sarnaseks riigiettevõtete nõukogude määramise ja tegevuse 
suunamisega. Edasi ei ole enam palju maad ülikooli akadee
milise juhtkonna valimisele 
või määramisele poliitilistel 
kaalutlustel ning politiseeri
tud õppekavade ilmumisele 
ülikooli.

Otsustuskoguna toimiva 
kuratooriumi kaudu ülikooli 
juhtimise ülepolitiseeritust 
on võimalik ohjata ainult 
seaduse ja poliitilise tava 
koosmõjus. Poliitilist tava, 
mis välistaks kuratooriumi 
kaudu ülikooli juhtimise 
ülepolitiseerimise, pole 
Eestis tänaseks veel välja 
kujunenud. Kuratooriumi 
arvates tuleb kannatlikult oodata ning kui õige aeg kätte tuleb, 
on mõistlik seaduse kaudu muuta ka Tartu Ülikooli juhtimist, 
andes kuratooriumile otsustuskogu volitused.

Kuratooriumi rolli nõuandva koguna on tarvilik ja võimalik 
tugevdada juba praegu. Seda on võimalik teha imelihtsa liigu
tusega, kui ülikooliseaduses reguleerida kuratooriumi poolt 
tehtavate ettepanekute ja võetavate seisukohtade menetlemise 
kord haridus- ja teadusministeeriumi ning Vabariigi Valitsuse, 
samuti ülikoolide tasandil. Samuti on otstarbekas ette näha 
teatavate otsuste tegemisel kuratooriumi seisukoha ärakuula
mise kohustuslikkus.

Ülikooli arengukava 2008 keskseks teemaks on Tartu Üli
kooli kui rahvusülikooli edasine rahvusvahelistumine. Ülikooli 
kuratoorium on üsna selgelt ja üksmeelselt arvamusel, et üli
kooli tulevikku tuleb näha rahvusülikoolina ja rahvusvahelist 
tähendust omava teadusülikoolina.

Tuleb eeldada, et rahvusülikooli mõiste on prioriteetne ning 
rahvusülikooli arendamine on esmatähtsa tähendusega. Samas 
on rahvusülikool võimeline oma rolli täitma vaid juhul, kui ta 
on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline. Järelikult tuleb Tar
tu Ülikooli rahvusvahelistumist käsitleda rahvusülikooli eduka 
arendamise instrumendina, mitte aga eesmärgina iseeneses. 
Loodetavasti pakub selline käsitlus võimaluse jätta kõrvale Tar
tu Ülikooli kui rahvusvahelise ja rahvusülikooli vastandamine 
ning keskenduda rahvusülikooli rahvusvahelise jätkusuutlik

kuse ja konkurentsivõime 
edendamisele. Enesestmõiste
tavalt nõuab see ühiskonna ja 
riigi igakülgset toetust.

Rahvusülikool tähendab 
eestikeelset teadust ja hari
dust. Igapäevaselt tegutseva 
praktikuna pean tõdema, et 
eesti keele kasutamisega on 
tõeline kitsas käes. Kui jurii
dilises keeles on eestikeelne 

alge veel selgelt äratuntav, siis infotehnoloogia- ja rahandus- 
ning pangandusmaailmas pole ka eestlastel omavahel eesti 
keelega varsti enam võimalik hakkama saada.

Millest alustada? Ilmselt eesti keele õpetamisest ülikoolis 
kõigil erialadel. Probleem on tõsine. Probleemi illustreerimi
seks kasutan oma advokaadibüroo näidet, kus enamikus tööta
vad Tartu Ülikooli lõpetanud juristid, kes on enamikus olnud 
oma kursuste paremate tudengite hulgas. Sama ei saa öelda 
eesti keele oskuse kohta. Nüüd käime juba mitmendat nädalat 
igal neljapäeval oma nn kodukoolis eesti keelt Õppimas. Palka
sime büroosse eesti keele õpetaja.

Teine aspekt on rahvusülikooli enda keelekasutus. Spin off, 
grant, evalveerimine, knowledge management jne, jne. Neid 
jpt eesti keele jaoks imelikke sõnu võib leida ülikooli esinda
vate autorite kirjutistest lõputu hulgana. Iga sellise sõna ja 
termini puhul võib leida põhjenduse, miks just peab kasutama 
võõrkeelset sõna. Põhjenduste üldistavaks tulemuseks on aga 
võõrkeelne eesti keel. Rahvusülikool peaks olema eesti keele 
eestikeelseks muutmise esirinnas.

Ühiskonna rolliks on ühelt poolt Tartu Ülikoolilt küsida ja 
nõuda ning teiselt poolt toetada ja arendada ülikooli.

Nii loomulik on küsida ülikoolilt haridust ja teadust, nii rah
vuslikku kui ka rahvusvahelist. Mõlemat korraga ja üheaegselt 
ning heal tasemel. Küsimise ja nõudmisega on ühiskond riigi 
ja tema organite ning avaliku arvamuse kaudu hästi toime tul
nud. Õnneks on Tartu Ülikool seni hästi hakkama saanud ka 
neile küsimistele ja nõudmistele sisulise vastamisega.

Kolmapäevases Eesti Päevalehes (22.10.2003) küsib rektor 
Jaak Aaviksoo: «Kellele võiks rahvusülikool vajalik olla või 
moodsamas keeles -  kes peaks olema tellija?». Loodan teadvat 
vastust rektori retoorilisele küsimusele -  Eesti ühiskond on tel
lija. Paraku on küsimus ka selles, kas ühiskonnal on õigus olla 
vaid peaasjalikult tellija rollis?

Küsimisest, nõudmisest ja tellimisest ülikooli arenguks ei 
piisa. Vaagides ühiskonna rolli teist aspekti -  toetada ja aren
dada Tartu Ülikooli -  paistab pilt kahjuks palju viletsam. Pilt 
ei ole kurb mitte ainult ülikooli aastatepikkuse riigipoolse ala
finantseerimise tõttu, vaid ka seepärast, et ühiskonna, riigi ja 
ülikooli vaheline side on olnud seni lubamatult nõrk. Ka riigile 
ja ühiskonnale ei tõuse ülikooliga sideme nõrkusest kasu. Seega 
on ühiskonna enda huvides Tartu Ülikooli arengu suunamine ja 
toetamine. Teha saab ühiskond seda paljudel erinevatel viisidel
-  Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse kaudu, kuratooriumi abil ja 
meedia vahendusel. Vaieldamatult saab keskne roll selles suu
namises ja toetamises olla Vabariigi Valitsusel. Tehkem seda!

Ühiskonna, riigi 
ja ülikooli vaheli
ne side on olnud 
lubamatult nõrk.

Kas rektoril ei ole 
õnnestunud 

Vabariigi Valitsuse 
ees aru anda selle
pärast, et valitusel 
pole olnud piisavat 
huvi Tartu Ülikooli 
probleemide vastu?

Rahvusülikool 
peaks olema eesti 
keele muutmisel 
eestikeelseks 
esirinnas.
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haridus- ja teadusminister

Tänan Tartu Ülikooli selle väga olulise konverentsi korraldamise 
eest. Oli viimane aeg kuulda, mida eri osapooled haridusest ar
vavad ja kuidas nad üksteist näevad. Oli mõte, et rahast palju ei 
räägi, kuid kuna eelkõnelejad seda tegid, siis ei saa rahast siiski 
üle ega ümber.

Kui prof Aaviksoo väidab, et hariduskulutused on külmuta
tud 1999. aasta tasemele, 
siis on tal natuke õigus 
ja ei ole ka päris õigus. 
Kui me praegu oleme 
külmunud süsihappe- 
lume temperatuuril, siis 
vahepeal käisime ka 
vedela lämmastiku tem
peratuuril ära ehk teiste 
sõnadega oli suur langus 
pärast 1999. aastat ning 
siis on tasapisi toimunud 
tõus. Koos lisaeelarvega 

on selle aasta prognoos 6,5% SKP-st. Prognoos selletõttu, et 
SKP selgub tegelikult hiljem.

Tekib küsimus, kas prof Aaviksoo näidatud pilt, kus see kõver 
allapoole kukkus ja mida ka mina olen kasutanud hariduseel- 
arve eest võitlemisel, on siis vale. Ei ole vale.

See pilt on tekitatud nii, et eri sektorite inflatsiooni on 
vaadatud eraldi ja haridussektoris on inflatsioon pärast 1996. 
aastat olnud kiirem kui ühiskonnas tervikuna. Teiste sõnadega 
on seal sees ilmselgelt näha pedagoogide kiirem palgatõus 
teiste ühiskonna sektoritega võrreldes. Saalisolijaid ei peaks 
see kurvastama.

Samuti on seal sees erahariduse kiire esiletõus. Järelikult ma 
ei väida, et keegi valet näitaks, kuid ma väidan, et numbritega 
saab liikuda siia- ja sinnapoole.

Hariduskulude osakaal avaliku sektori eelarves oli 2002. а 
15,7%. See on OECD keskmisest 13%-st suurem, suurem ka 
väga paljudest teistest riikidest (Korea, Norra, Taani, Rootsi, 
Soome jäävad meist tahapoole).

Avaliku sektori kogukulud haridusele protsendina SKP-st olid
2002. а 6,1% ja ka siin ei ole me halval kohal (OECD maades on 
keskmine 2003. a langenud, mitte tõusnud).

Absoluutselt kindlasti mitte ei ole seda piisavalt, kuid prob
leem ei ole mitte niivõrd selles, kui suure osa me oma eelarvest 
või SKP-st anname haridusse, probleem on eelkõige selles, et 
meie SKP on väga vilets.

See ei ole kellelegi uudis, aga siiski, ostu pariteetsuse alu
sel dollarites oleme OECD keskmisest kaugel maas Soomest, 
Rootsist ja kõigest muust rääkimata. Me võime tükk aega ka-

Tõsiseks probleemiks 
muutub see, 
et kolmeaastase 
bakalaureuseõppe 
lõpetanul puudub 
väljund tööturule.

ANDRESTENNUS

kelda rahandusministriga ja Riigikogus ning me saame mingid 
protsendid (haridussummad, haridusinvesteeringud) alati suu
remad eelmisest aastast. Tegelikult teame, et suurenemisi on 
vaja kordades, reaalsed rahanumbrid protsentide taga on väga 
väikesed ning sellele tuleks kontsentreerida tähelepanu.

Tänases Postimehes on graafik, kus punane joon on meie 
ühiskonna tootlikkuse reaalkasv, mis on üsna nulli lähedale 
vonklema jäänud, palga reaalkasv on ülalpool ja keskmine 
brutopalk astub ülesmäge nagu mihkel (Viik, L. Tähelepanu 
majanduse kasvule. PM, 24.10.03 -  toim ). Põhiprobleem on
-  kuidas saaksime põhjalikult SKP-d suurendada, kuidas kas
vaks meie tööjõu tootlikkus? Siin on palju teha haridusel, kõige 
rohkem vaieldamatult kõrgharidusel ja teadusel.

Mida saaks teha ülikool? Esimene asi on kvaliteedikindlus
tus. Eesti kõrgharidus on püsti pandud välise akrediteerimise 
peale. See on aastaid end õigustanud, kuid siin on ka omad 
tagasilöögid (mõned akrediteerijad on väga head, mõned mitte, 
mõned ei saa üldse aru, millega tegemist).

Sellise kvaliteedikindlustusega edasiminek on parem kui 
mitte midagi, samas hak
kab järjest enam tunduma, 
et suured ja võimekad üli
koolid nagu Tartu Ülikool 
võiksid rohkem minna 
seesmise kvaliteedikind
lustuse süsteemi peale, st 
eneseanalüüsi peale. Kui 
seda tehakse rahvusvahe
liste standardite kohaselt, 
siis on ülikooli kvaliteedile 
rohkem kasu kui selliste 
hoogtööpäevakutega eks
pertide kohaletoomine. See 
nõuab omaette protseduuri, 
omaette heakskiidetud sise
mist kvaliteedikindlustuse süsteemi, kuid Tartu Ülikool võiks 
olla selleks võimeline.

Kvaliteedi seisukohalt on küsimus selles, kuidas saada siia 
rohkem tipptegijaid, professoreid, teadureid välismaalt. Korra
listeks professoriteks valitud välismaalasi võib kogu Eesti peale 
ühe käe sõrmedel üles lugeda, välisüliõpilaste hulk on väike. 
Kui palju on välismaiste tippülikoolide hulgas õppeasutusi, 
mida peetakse rahvusvaheliselt tippudeks ja mis on suutnud 
nii kaugele jõuda, eelistades õppejõududena põhimõtteliselt 
näha ainult kohalikke õppejõude.

Praegu paistab, et tahame rahvusvahelisele tasemele jõuda 
baasilt, mille suuruseks on 1,3 mln inimest. Professuuride vali
misest on mitu eelkõnelejat rääkinud, nendega tuleb nõustuda. 
Normiks peaks saama rahvusvaheline ekspertkogude hinnang 
ja tegelik konkurss.

Teine punkt on välisõppe toetamine. See on meie Õppijad 
väljaspool ja välisõppijad siin.

Haridus- ja teadusministeerium on toetanud doktorantide 
lähetamist välisülikoolidesse. Kolmel viimasel aastal on toe
tatud 31 tudengi õpinguid väliskõrgkoolis (nõudeks kaitsta 
vastuvõtva ülikooli juures kraad). Eelistatud on olnud tehnika 
ja tehnoloogiaga seotud alad. Paraku on siin olnud suureks 
probleemiks doktorantide leidmine, kes on valmis välismaale 
minema ja seal täismahus õpingud läbi tegema.

Haridus- ja teadusministeerium annab välja Kristjan Jaagu 
(kes oli üks meie esimesi tuntud mobiilseid tudengeid) stipen
diume välisülikoolidesse liikumiseks. Stipendiume antakse 
välja osaliseks tasemeõppeks kuni viis kuud ja ka lühiajali
semateks välissõitudeks. Oluline on see, et need on mõeldud 
ka väljapoole Euroopa regiooni. Kui EL-i programmides on 
tudengite mobiilsuse jaoks juba päris hästi igasuguseid prog
ramme olnud aastaid, siis selle stipendiumi toel on sõidetud nii 
Jaapanisse, USA-sse kui ka Brasiiliasse. Tartu Ülikooli õppurid 
on olnud siin edukad.

Välisüliõpilaste arv Eesti kõrgkoolides kokku oli 2003. a ke
vadel tuhatkond. Kõige enam on Läti üliõpilasi (28%), järgne
vad Soome (24%), Leedu (20%), Venemaa (12%), Hiina (8%). 
See valik näitab ka selgelt, kuhu on meie ülikoolide turundus 
suunatud olnud.

Ministeeriumi paariaastane kogemus välisüliõpilaste liikumi
se toetamisel näitab, et rahvusvahelistumisel pole peaproblee
miks mitte riiklik rahastamine, vaid akadeemilise kogukonna 
hoiakud. Normiks ei ole püüdlemine selle poole, et vähemalt 
osa õpingute ajast veeta välismaal.

Riigi tasandil soovime lähiaastatel leida vahendid selleks, et 
iga doktoriõppe üliõpilane 
saaks võimaluse vähemalt 
semestri viibida välisülikooli 
raamatukogudes või teadus- 
laborites ning see võimalus 
peaks laienema vähemalt 
5% põhiõppe üliõpilastele.

Rahastamisest rääkimisel 
soovitan mõelda ka ressurs
side koondamisele selgelt 
ühes mastaabis. Teame, kui 
palju on erinevaid õppeka
vu. Soovitan põhjalikult läbi 
mõelda, kui paljudele õppe
kavadele on meil ressursse.
Kas on vaja veel uusi avada 
või on mõttekam kasutada olemasolevaid vahendeid vähemate 
õppekavade õpetamiseks.

Aastatel 1991-1998 on doktorantuuri astujatest jõudnud 
kaitsmiseni 38% ehk 401 üliõpilast. 2/3 kraadidest on tõe
poolest kaitstud Tartu Ülikoolis, kuid sama suur proportsioon 
on olnud ka riigitellimusel Tartu Ülikoolile, teisisõnu ei paista 
Tartu Ülikool parema edukuse poolest kuidagi silma.

Viimasel paaril aastal on tellitud 250 doktoranti, on tehtud 
plaane, et selline number peaks ka säilima. Neid Õpetatakse 
neli aastat, doktorandid on kallid, selle pealt saab päris hästi 
raha, vastu saadakse umbes 70.

Riigi poolt vaadatuna ei ole mõistlik panna raha kogu aeg 
doktorantuuri sisse ja loota, et äkki aastal 2008 tuleb palju 
rohkem doktorante. Olen ise juhendanud ja minu juhendamise 
all on kaitstud doktorikraade. Ma ei näe, kuidas suudaksin 
doktorantide juhendamisel päevapealt muutuda kolm korda 
efektiivsemaks.

Seetõttu ei pea päris mõistlikuks jätkata rahastamist, et äkki 
nelja aasta pärast juhtub ime, siin on vaja kvalitatiivselt uusi 
lahendusi. Nõustun eelkõnelejatega, et meie doktorantuuri üks 
olulisi probleeme on professorite kvalifikatsioon, nende profes
sorite vähesus, kes on edukad doktorantide juhendamisel.

Siin tuleb tegelda probleemiga kompleksselt, mõistlik oleks 
kaaluda välismaale doktorantuuri suunamist. Seda tuleb teha, 
kui me tõepoolest tahame ülikoolides professuuri taastoota 
ning meie majandusse ja valitsusse jätkuks doktorikraadiga 
inimesi.

Lõpetajate kvalifikatsiooni ja tööturu relevantsus. Mis on 
3-aastane bakalaureus ja tema väljund tööturule ning mis
moodi tööandja saab sellest kvalifikatsioonist aru? Bologna 
protsessi algdokumentides on sees, et sellel 3-aastasel kursusel 
peab olema iseseisev väljund tööturule.

Mina ei ole selgeks saanud, milles see seisneb ning arvan, et 
see muutub meil tõsiseks probleemiks, kuna reaalset väljundit 
ei ole. Seega pressivad kõik tahes või tahtmata 5-aastase kursu
se peale, ehkki mitmes riigis (nt Inglismaal) piisab 3-aastasest 
bakalaureuseprogrammist, et inimene saaks hästi konkureeri
da tööturul.

Teadusest ma täna ei räägi. Väidan julgelt, et selle valitsuse 
prioriteediks on olnud teadus-ja arendustegevus. Järgmise aas
ta eelarves peegeldub see teadusele meie ministeeriumi kaudu 
80 miljonis lisarahas, mis on terve Eesti Teadusfondi eelarve 
juures. Ma loodan südamest, et suudan õigustada lootusi, mis 
on valitsuse ja Riigikogu liikmetel, et teadus teab, kuidas seda 
raha mõistlikult kasutada ning iga kroon oleks ka mõistlikusse 
kohta pandud.

Tänastest ettekannetest oli näha, et ülikool ja ühiskonna tei
sed osad ei räägi mitte päris ühist keelt ega saa asjadest ühte
moodi aru. See puudutab probleemi, kuidas ülikool saaks kaasa 
aidata reaalse SKP tõusule, et sellest saaks kasu nii ülikool ise 
kui ka Eesti õpetajad, meditsiinitöötajad ja kõik muud.

Ülikool peaks siin väga selgelt rääkima ettevõtjate ja ma
jandusministeeriumiga ühte keelt. Olen näinud viimasel ajal, 
et see keel ei ole üks olnud. Ülikool on ajanud mingit väga 
selget oma keelt ja ettevõtjad ei ole sellest keelest aru saanud. 
Hiljutine arvamus ajalehest -  Eesti ettevõtjad ei vaja tingimata 
mitte lähimat ja eestikeelset teadust, vaid parimat teadust ja 
suhtlemine on alati kahepoolne. Mõelda tuleks ka peaministri 
jutus kõlanud sõnale enesekesksus.

Tänan teid tähelepanu eest ja võimaluse eest neid mõtteid 
teiega jagada!

Soovime leida 
vahendid selleks, 
et iga doktorant 
saaks vähemalt 

ühe semestri tööta
da välisülikooli 

raamatukogus või 
teaduslaboris.

Suured ja võime
kad ülikoolid nagu 

Tartu Ülikool 
võiksid rohkem 
minna seesmise 

kvaliteedikindlus
tuse süsteemile, st. 

eneseanalüüsile.
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Arengukonverentsi 
statistikat
Esimese päeva plenaaristungil 
osales 168 registreerunut (99 
kutsutut, 69 kutseta) ning hulk 
registreerimata üliõpilasi.

168 registreerunust oli 33 
väljastpoolt ülikooli.

Internetiülekannet vaatas 
257 inimest, kokku vaadati 
lehekülge 2858 korral, neist 
2774 korda Eestist, kaks kor
da Soomest ja USA-st ning 80 
korda Euroopast.

Konverentsil osales Riigi
kogu spiiker Ene Ergma, pea
minister Juhan Parts, kolm 
ministrit, üks abiminister, üks 
linnapea, kolm abilinnapead, 
6 Riigikogu liiget.

Sektsioonide töös osales 
157 registreerunut.

Konverentsi foorumile 
tegi oma ettepanekuid või 
kommenteeris küsimusi 13 
inimest.

Rein Veidemann 
avaldas romaani
28. oktoobril esitles Tartu 
Kirjanduse Majas oma esimest 
romaani Tartu Ülikooli eesti 
kirjanduse professor Rein Vei
demann.

Autori sõnul on romaan 
«Lastekodu» Baltimaade va
nimast Pärnu lastekodust, 
aga ühtlasi ka mälestusteos 
põlvkonnast, kes sündis vii
mase sõja aegu või vahetult 
pärast seda. «See on romaan 
tõeotsinguist ja armastu
sest... See on memorandum
-  meenutus, mis otsib oma 
lõppu sõnumis,» kirjutab Vei-

Narva kasutab ära 
piiriäärset asendit
31. oktoobril ja 1. novembril 
viibib Narva kolledžis Herzeni- 
nimelise Venemaa Riikliku 
Pedagoogilise Ülikooli dele
gatsioon.

Ülikoolide koostöös pan
nakse suurem rõhk õpeta
jakoolituse arendamisele. 
Herzeni-nimeline ülikool on 
Venemaa õpetajakoolituse 
esirinnas.

Narva kolledžile, mille 
põhiülesandeks on vene- ja 
mitmekeelsete koolide õpeta
jate ettevalmistus, on direktor 
Katri Raigi sõnul koostöö eriti 
huvipakkuv. Senine koostöö 
on seisnenud vastastikku tea
duskonverentsidel osalemises 
ning õpetajate täiendkoolituse 
korraldamises. Sel semestril 
on kolledžis külalisprofesso
riks Herzeni-nimelise ülikooli 
maailmakirjanduse professor 
Natalja Tischounina.

Reedel tutvuvad Peterburi 
kolleegid Tartu Ülikooliga.

Info: tel 035 60 608.

Näitus Põhjala 
regioonist ülikooli 
Narva kolledžis
Täna avatakse Narvas TÜ kol
ledži ja Põhjamaade Ministrite 
Nõukogu Eesti esinduse näitus 
«Sõna on Põhjalal».

Näitus avatakse seoses 
Oslos toimuva Põhjamaade 
Nõukogu 55. istungiga, mil
le teema on «Avatud piirid 
Põhjalas». Näituse koostaja, 
Soome ajaloolane Yrki Yiäs 
püüab väljapaneku kaudu 
selgitada Põhjamaa inimese 
olemust läbi aegade nii piltide 
kui ka tekstide kaudu.

Põhjamaade MN Eesti esin
duse juhataja Kalli Klement 
räägib oma ettekandes Põhja
la väärtushinnangutest ning 
TÜ skandinavistikaüliõpilane 
Marilin Martin Rootsi asun
dustest Ukrainas.

V arje  S o o ta k

TÜ Sihtasutuse tegevdirek
tori Toomas Neemre sõnul 
avanevad ülikooli tegevuse 
toetamise kaudu m issiooni
tunne ning reaalne võimalus 
kaasa rääkida Eesti tuleviku 
kujundamisel.

Milleks loodi aastal 1997 
TÜ Sihtasutus?

Sihtasutus loodi selleks, et 
vahendada üliõpilastele siht
otstarbelisi stipendiume ja 
preemiaid all-, eriala ja piir
kondlike fondide kaudu. Põhi- 
annetajad olid väliseestlased, 
kelle osa hakkab bioloogüistel 
põhjustel ammenduma.

Kuidas hindate sihtasu
tuse praegust seisu?

Seni praktiseeritud tegevus- 
mudel hakkab pisut ajale jal
gu jääma. Ehkki sihtasutuse 
põhieesmärk pole viimase viie 
või kümne aasta jooksul olu
liselt muutunud, tuleb sihtide 
saavutamise taktika lähiajal 
ümber kujundada.

Protsess on juba käivitu
nud, kuid see ei ole paraku 
ühe-kahe päevaga lahendatav 
lineaarvõrrand. Lisaks põhi
küsimusele -  kapitali kaasa
misele uute fondide moodus
tamiseks -  käib ka sobivama 
tegevusmudeli otsimine koos 
seni käibinud meetodite 
analüüsiga.

Missugune võiks olla uus 
tegevusmudel?

Me peame selgeks tegema, 
kuidas muuta sihtasutus nii 
rahastajale kui ka raha ka
sutajale avatumaks, tegevus 
paremini mõõdetavaks, toi
mimine kaasaja infoühiskon
na nõuetele vastavamaks.

Nii nagu tõestavad arvukad 
edukad kolmanda sektori 
organisatsioonid kogu maa
ilmas, ei kehti ka TÜ Siht
asutuse puhul tavapäraselt 
mittetulundussektorile omis
tatavad müüdid. Nii ei ole siin 
tegemist mingisuguse career 
stop-over-laadse vanaduspuh
kusega läbipõrunud juhile ega 
ka ebaefektiivse organisat
siooniga a priori, vaatamata 
asjaolule, et ta on kasumit 
mittetaotlev institutsioon.

Meie aktsionärid ja virtuaal- 
osanikud on ju tegelikult kõik 
ülikooli toetamiseks koondu
nud inimesed -  nii rahakad 
kui ka vähem rahakad anne-

Semiootikatudengid käisid Raplamaal hiiemägesid vaatamas
A u li K ü tt
semiootikatudeng

Et ühendada teoreetiline se
miootika pisut praktilisema 
poolega, korraldasime 17. 
oktoobril dots Kalevi Kulli 
juhendamisel väljasõiduse- 
minari Raplamaa hiitesse.

Külastasime Kalme, Kastna 
ja Paluküla hiiemägesid, Loo- 
salu raba Järvehiit ning Põhja- 
Eesti keskset kärajatekohta 
Рака mäge.

Et väljasõit liialt ühe
külgseks ei jääks, käisime 
vaatamas ka Keyserlingide 
kunagist asupaika Raikküla 
mõisa. Peale semiootikatu- 
dengite rikastasid seltskonda 
bioloogid ja folkloristid. 
Seminaril osalesid ka hiite- 
uurijad Mari-Ann Remmel ja 
Ahto Kaasik.

Teel arutlesime, kuidas 
võib iseloomustada maarahva 
pühapaikadega seotud käi
tumist, mis seisus on hiied

Hiiteuurija Ma?'i-An?i Rem
mel ja  bioloog Kalevi Kull.

täna, kuidas suhtuvad hiitesse 
riik ja ühiskond, mida teha, et 
hiiepaigad säiliksid ka tule
vastele põlvedele ning kuidas 
kaitsta hiisi, arvestades vanu 
kombeid ja tavasid.

Külastatud paikadest kaks, 
Kalme ja Kastna hiiemäed, 
on muinsuskaitse all. Üldse 
on Eestis kaitse all umbes 
veerand teadaolevast 550

Hooldatud Kastna hiiemäel kasvab üheteistkümneharuline 
püha pärn. 2 x a u li k ü t t

hiiepaigast. Hiit võib käsitle
da arheoloogiamälestisena, 
sakraal- või looduskaitseob
jektina, pärandmaastikuna 
või lihtsalt eestlaste ning 
maarahva identiteedi ja maa

ilmavaate olulise osana. Kuid 
ajaloolisest, kultuurilisest 
ning botaanilisest väärtusest 
hoolimata kipuvad hiied 
tänases Eestis jääma loodus- 
ja muinsuskaitse kahe silma

vahele. Selle heaks näiteks 
on Paluküla hiiemägi, millele 
tahetakse vaatamata loodus
kaitse objekti staatusele ja 
kohalike vastuseisule rajada 
suurejooneline talispordikes- 
kus. Samuti on Adaveres asu
va muinsuskaitsealuse Kalme 
hiiemäe (laiemalt tuntud kui 
Mandri-Eesti keskpunkt) serv 
Tartu-Tallinna maanteega 
tasa lükatud ning kraavitatud. 
Mäele on istutatud võõrliike
-  tegevus, mis bioloog Kulli 
sõnul võib botaanilist koos
lust pöördumatult muuta.

Väljasõit andis palju tead
misi ning mõtlemisainet. Üks 
seminaril väljaöeldud mõtteid
oli, et hiiepaiku külastades, 
neis käies ja juttu vestes kan
name ka ise edasi hiiepäri- 
must ning hoiame traditsiooni 
elus, kuna tavapärane hiitega 
seotud kombestik hõlmab oh- 
verdamise-palvetamise kõrval 
eelkõige just neis kooskäimist 
ja nõupidamist.

«Sihtasutus on valm is kokku viima ettevõtjaid ja ülikooli tippspetsialiste,» ütleb tegevdirektor Toomas Neemre. v a r je  s o o ta k

TÜ S I H T A S U T U S E  T E G E V D I R E K T O R  
T O O M A S  N E E M R E  ( S Ü N D  1 9 6 9 )

1992 lõpetas TÜ bioloogia-geograafiateaduskonna 
1998-1999 TTÜ Majandusarvestuse Instituut 
Töötanud ASi Schetelig EV aiandustarvete ja -tehnoloogia 

tootejuhina, Filmari ASi fototehnika ning -meedia müügi- ja 
turunduskonsultandina, IT Süsteemid OÜ infotehnoloogia 
süsteemiintegratsiooniettevõtte tootejuhina, IT Arvutitark
vara OÜ tarkvaradistributsiooniettevõtte tegevdirektorina.

tajad, nii eraisikud, ettevõtted 
kui ka omavalitsused.

Just ülikooli tegevuse toe
tamise kaudu avanevadki tõe
lised põhiväärtused, millest 
räägime arengukavades ja 
kokkulepetes: kodanikuühis
konna kujundamine, väärtus- 
loome, missioonitunne ning 
reaalne võimalus Eesti tule
viku kujundamisel tegelikult 
kaasa rääkida.

Ja siin on võimalus kaa
sata ka ettevõtjaid?

Oma nišši ja rakendust ot
sivaid vabu vahendeid leidub 
elujõulises ettevõtluses alati. 
Just siin ollakse valmis inves
teerima nn tapjarakenduste 
(killer app) väljatöötamis
se, aitama rahaliselt kaasa 
olemasolevatele toodetele 
ja tehnoloogiale lisakihtide

ehitamisele, liikuma allhan- 
ketegevuselt sammhaaval 
suuremate projektide peatöö- 
võtu poole. Kõik need tegevu
sed võimaldaksid pooltoodete 
väärtust oluliselt tõsta, samuti 
investeerida pikemaajaliselt 
personali arendamisse.

Kas sihtasutus võiks olla 
siin ülikooli ning ette
võtete vahendaja?

Võiksime kokku vila ette
võtete arendajaid ja ülikooli 
tippspetsialiste. Nii saaksid 
teadlased realiseerida ideid, 
mida riiklik rahastamine 
ei kata. Ülikooli ideed ja 
väärtused on vaja viia roh
kem väljapoole oma asutust, 
teadvustada ja tutvustada 
oma saavutusi ja võimalusi. 
Siis tekib ehk ka ettevõtetel 
suurem huvi ning koostöö

tulemusena võidab kogu ühis
kond. Nii ettevõtete kui ka po
tentsiaalsete siserahastajate 
põhiprobleemiks on lokaalne 
tegutsemine ja siseturgude 
piiratus, teiselt poolt aga 
võimetus osta sisse rahvus
vahelise tasemega ekspertide- 
spetsialistide meeskondi, kes 
aitaksid teha olulise mõtte- ja 
eksperimentaalse töö toodan
gu kaasajastamisel.

Ülikoolipoolsed piirangud 
on aga teisal -  kui riiklikke 
vahendeid jagub veel baas
tasemel haritlaste kasvata
miseks, jääb ressursist vajaka 
neile pikemaajalise eriala- 
rakenduse leidmisel Eestis 
ning kohalikul tööturul kinni
hoidmisel.

Ühe oma võimaliku tege- 
vussuunana näebki sihtasutus 
niisuguste huvide ühendamist 
ning aktiivsemat kokkupuu
tepunktide otsimist stipen
diumifondide ja sihtkapita
lide loomise kaudu. Ülikooli 
arengule on abiks aga ka iga 
väikesemahuline toetus.

Välismaal toetavad vi
listlased ülikoole palju 
tugevamalt kui Eestis.

Meie oleme selleks veel 
liiga noored -  nii meie riik,

meie rahastajad kui ka meie 
ühiskonna paratamatult lühi
ajalised eesmärgid. Samas ei 
tohi unustada, et Tartu Üli
koolil on seljataga vähemalt 
niisama pikk ajalugu kui näi
teks Harvardi Ülikoolil.

Ilmselt ei ole võimalik muu
ta TÜ Sihtasutuse rolli Eestis 
veel niisama oluliseks nagu 
see on Inglismaa, Ameerika, 
Soome jms traditsioonidega 
Lääne ülikoolides.

Siin on ju sõnum kogu 
meie ühiskonnale.

Oluline on, et nii üksikisi
kud kui ka juriidilised isikud 
mõistaksid neid taotlusi ning 
püüaksid koos sihtasutusega 
oma ideedele ka praktilisi 
väljundeid otsida. Kas siis 
regulaarse toetusprogrammi 
valikul, omanimelise stipen
diumifondi kujundamisel, 
sihttoetuste suunamisel ni
melise labori või õppeklassi 
varustamisel jne.

Oleme valmis seda laadi 
ettepanekutele aktiivselt 
reaalseid rakendusi looma, 
seljataga on ju viieaastane 
kogemus stipendiumfondide 
(praegune põhikapital 22 
miljonit krooni) loomisel ning 
säästlikul haldamisel.
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Jaak Peebo 70
25. oktoobril tähistas oma 70. 
sünnipäeva kauaaegne eesti 
keele õppetooli dotsent Jaak 
Peebo.

Õppejõuna tegeles ta põhili
selt eesti vormiõpetusega, kir
jutas õpikuid ja uuris normi 
ning tegeliku keelekasutuse 
vahekorda.

Teiselt poolt on Jaak Peebo 
tuntud kui kirjakeele ajaloo 
uurija, kes varasematel aasta
tel on põhjalikult analüüsinud 
«Kalevipoja» sõnavara, hiljem 
aga kujunenud üheks pari
maks Lõuna-Eesti kirjakeele 
tundjaks ja uurijaks. Eesti 
kirjakeele ajaloo uurimispro
jektis osaleb ta tänini.

Kolleegid

Kolleegide õnnitlustega 
ühineb UT, kelle keelt 

dots Jaak Peebo aastaid 
tähelepanelikult hooldas.

30

Olavi Kaljuste,
teadur -  1. november 
Kairi Kreegipuu,
teadur -  5. november

35

Heidi Saulep,
vanemlaborant -  3. november 
Ulvi Tiirik,
sekretär -  6. november

40

Karmen Trasberg,
lektor -  7. november

45

Anneli Adamson,
õppekorralduse spetsialist -
4. november

55

Ljudmilla Dulitšenko,
lektor -  3. november 
Jaak Järv,
professor -  5. november 
Krista Lõhmus, 
vanemteadur -  5. november 
Toomas Väli,
dotsent -  6. november

K O N V E R E N T S  « H A R I D U S  K Õ I G I L E »

31. oktoobril ja 1. novembril peetakse Tartus ÜRO puuetega 
inimeste aastale pühendatud konverentsi «Haridus kõigile».

«400 osavõtjaga konverents on esimene, kus erivajadusi 
käsitatakse eelkõige tavapedagoogika kontekstis ja ühes
koos,» ütles TÜ eripedagoogika osakonnajuhataja prof Jaan 
Kõrgesaar.

Kahe päeva jooksul peetakse üle 40 ettekande, vaadata 
saab ka stendiettekandeid ning videosid. Konverentsiga 
tähistatakse ka eripedagoogika osakonna 35. aastapäeva. 

Info: Mari Pärn, mari@psych.ut.ee, tel 375 919, 375 157.

Konverentsi kava 

Reede, 31. oktoober

11 Konverentsi avamine (TÜ aula). Rektor akadeemik Jaak 
Aaviksoo. Minister Toivo Maimets.

Plenaaristung, juhatab pedagoogikamagister Maie 
Kitsing, HTM üldharidusosakonna juhataja kt
11.15 Einar Christiansen (Lillegärdeni arenduskeskus, Nor
ra). Käitumisraskused ja koolipõhine sekkumine (ingl k)
11.45 Jelena Koževnikova (Peterburi). Kooskonnapõhine 
varajane sekkumine Peterburis (ingl k)
12.15 Edgar Krull (TÜ). Pilootuuringud arenguliste muu
tuste väljaselgitamiseks õpetajate professionaalses kujune
mises
12.45 Jaan Kõrgesaar (TÜ). Teadus, ideoloogia, sõnad ja 
hariduslikud erivajadused

14.30 -  17 Töö sektsioonides (HTM suur saal, TÜ aula, aud 
232, Lossi 3 III k)

Laupäev, 1. november

Plenaaristung, juhatab prof Toomas Tenno, Tartu Ülikooli 
haridusteaduskonna asutajadekaan
9.15 Inger Kraav (TÜ). Kodukasvatus ja turvalisus
9.45 Aaro Toomela (TÜ). Lühikese koolitee tagajärjed
10.15 Marika Veisson (TPÜ). Varajane sekkumine ja lapse 
areng
10.45 Leena Kaikkonen (Jyväskylä kutsekõrgkool). Milliste 
oskuste ja hoiakutega õpetaja suudab õpetada erivajaduste
ga lapsi

12 -  14 Töö sektsioonides (HTM suur saal, TÜ aula ja aud 
232)

14.30 -  15.15 Konverentsi lõpetamine (TÜ aula): 
Sektsioonijuhatajate lühiülevaated tegevusest 
Kuidas edasi? Jaan Kõrgesaar
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Belglased kinkisid TU botaanikaaiale 100 taime
H e ik i Tamm
botaanikaaia direktor

Tartu Ülikooli Botaanikaaia 
200. aastapäevaks annetas 
Belgia Rahvusbotaanikaaed 
meile 50 Kesk-Ameerika 
troopilis t taimeliiki (orhi
deed, palmid, kostused, 
akantused, väätskõrvitsad 
jt), mille alusel rajame uue 
troopiliste taimede kollekt
siooni.

Kokku tuuakse Tartusse 100 
kuni 2 meetri kõrgust 5-10- 
aastast potitaime Mehhikost, 
Guatemaalast, Panamast, 
Venetsueelast, Trinidadist, 
Peruust jm.

Taimed valisime välja koos 
Belgia Rahvusbotaanikaaia 
direktori dr Jan Rammeloo 
ja kasvuhoonete kuraatori 
Frieda Billiet' iga juulikuus, 
mil Brüsselis toimus Euroopa 
botaanikaaedade kongress.

Troopiliste taimede kollekt
sioon Tartus aitab paremini 
mõista troopiliste ökosüstee
mide globaalset keskkonna
kaitselist tähtsust ning botaa
nikaaia külastajatel tundma 
õppida troopilisi vilju, maitse-

Belgia Rahvusbotaanikaaia kasvuhoonetel on klaasialust pinda 2 hektarit. HEIKI TAMM

ja tarbetaimi.
Veebruaris algas botaa

nikaaia troopiliste taimede 
kasvuhoone ehitus. Ehitamist 
on toetanud peale ülikooli SA 
Keskkonnainvesteeringute

Keskus, Ettevõtluse Arenda
mise Sihtasutus ja Tartu linn. 
Uue kasvuhoone loodame 
valmis saada järgmisel aastal. 
Siis saame ka kasvama panna 
unikaalsed troopilise vihma

metsa, mäestiku pilvemetsa ja 
kõrbetaimede kollektsioonid.

Praegu paigutame kingitud 
taimed ajutiselt botaanikaaia 
katseaia kasvuhoonetesse 
Soinastes.

Psühholoogia osakonna 
vilistlaspäevad
V arje  S o o ta k

Täna algab psühholoogia 
osakonna vilistlaspäev 
osakonna lahtiste uste päe
vaga.

Kella 11 st on avatud töö
toad, kus käsitletakse inim
faktorit tänapäeva militaar
setes operatsioonides (Harri 
Ints), soja ja tagakiusamise 
ohvrite abistamist (Ivan Urlic, 
Spliti Ülikool) ning stressihäi- 
re ravimetoodikat (Reet Oras, 
Uppsala Ülikool).

Kell 13 algab diskussioon 
psühholoogia Õpetamisest TÜ

psühholoogiaosakonna Õpiku 
«Psühholoogia gümnaasiumi
le» järgi (Eve Kikas ja Marika 
Rauk).

Kell 15 arutatakse kliinilise 
psühholoogia erialasektsioo- 
nis kliinilise psühholoogi 
kutseandmise korda.

Kell 15 algab ka vilistlas- 
nõukogu esimehe Harri Intsi 
juhatusel vilistlasnõukogu 
koosolek.

Vilistlasõhtu toimub vanas 
kohvikus.

Vilistlaspäevi korraldavad 
psühholoogia osakond ja Eesti 
Psühholoogide Liit.

Eesti Psühholoogide 
Liidu aastakonverents
Homme kell 10 avab Eesti 
Psühholoogide Liidu (EPL) 
president Aune Valk kee
miaringis rahvusvahelise 
konverentsi, mille peatee
maks on psühholoogia seo
sed sõja ja rahvusvaheliste 
suhetega.

Aune Valgu sõnul peeti 
sellise teema valiku puhul 
vajalikuks näidata, et psühho- 
loogiateadusel on lisaks õppi
misele, tööle, pereelule, isikli
kule õnnele, laste arengule jt 
inimese igapäevase funktsio
neerimise seisukohast oluliste 
valdkondade kohta mõndagi

öelda.
Pärast Spliti Ülikooli 

(Horvaatia) dots Ivan Urlici, 
kaitseväe peapsühholoogi 
Harri Intsi ja Riigikogu liik
me Toomas Hendrik Ilvese 
ettekandeid järgnevad Eesti 
Psühholoogide Liidu uute liik
mete ettekanded.

Kell 14.30 algab töötuba 
Wiiu Lillesaare juhtimisel 
Rootsi Migratsiooniametist 
teemal «Sõjapõgenike abista
mise võimalused -  Afganista
ni (1991-2000) näide».

Info: psych.ut.ee/psych/ 
index.cgi?h&ps_paevad.

KAITSMISED
5. nov kl 15 kaitseb TÜ nõukogu 
saalis arstiteaduskonna nõuko
gus Kersti Klaamas doktoritööd 
«Humoral immune response to 
Helicobacter pylori: A study of 
host-dependent and microbial 
factors» («Humoraalne immuun- 
vastus Helicobacter pylort\e\ pe
remehest ja mikroobist sõltuvate 
tegurite uuring»). Juhendaja dr 
med Oleg Kurtenkov. Oponen
did: prof Heidi-lngrid Maaroos, 
TÜ Polikliinik, prof Raivo Uibo, TÜ 
ÜMPI immunoloogia õppetool.
14. nov kaitsevad germaani- 
romaani filoloogia osakonnas 
(Paabelis r 103) doktoritööd: 
kl 11 Eve Pormeister «Bilder 
des Weiblichen in der 
deutschsprachigen Schweizer 
Literatur» («Pilte naiselikkusest 
saksakeelses šveitsi kirjandu
ses»}. Juhendaja: prof Claus 
Sommerhage. Oponendid: prof 
Jüri Talvet, prof Toomas Liiv, 
TPÜ eesti kirjanduse õppetooli 
juhataja;
kl 14 Maria-Kristiina Lotman
«Verse structure and semantics: 
ancient iambic trimetre» («Jam
biline trimeeter: värsisüsteemid, 
meetrum, rütm, semantika»). 
Juhendaja: prof Anne Lill. Opo
nendid: emeriitprof Itse Lehiste, 
USA, Ohio State University, prof 
Peeter Torop.

LOENGUD
1. nov kl 10-12 peab prof Lyle 
Campbell (Uus-Meremaa, 
Canterbury ülikool) ph 139 
loengu «Lessons from Work with 
Endangered Languages».
3. ja 10. nov jätkub Lossi 3-426 
kl 16.15 Shih-shini ülikooli pro
fessori ja Taiwani parlamendi 
poliitikaosakonna juhataja Chih-

wei Chiu loengusari «Muutused 
Taiwanil 20. sajandil» ning filmid 
Taiwanist 4. ja 11. nov kl 18.15 
Lossi 3-426.
4. nov kl 18.15 loengusarjas 
«Tegijad räägivad» keemiaringis 
loeng «Täna seksime» -  seks 
ja abielu; kõrvalhüpped; seks, 
raha, positsioon. Esinevad: Kati 
Murutar (kirjanik), Fred Kirss (SA 
TÜ Kliinikum sünnitusosakonna 
juhataja) ja Peter Hagen (Maa
ja peatoimetaja). Moderaator 
Mirko Ojakivi.
5. nov kl 16 dr Silver Sarapuu 
loeng «Toksikoloogia: esmaabi, 
ägedad mürgistused, ravim- 
mürgistused». Videoloeng Hiiu
maa arstidele SA Tuuru saalis 
Info: Tiiu Heldema, 046 31 188.
5. nov kl 17 on Lõuna-Eesti kee
le- ja kultuuriuuringute keskuse 
(Lossi 38, vana anatoomikum) 
jututarõ külaliseks esimese 
mulgikeelse ajalehe Mulke 
Sõna toimetaja Paul Lehesmets, 
kes kõneleb mulgikeelse 
(aja)kirjanduse olukorrast. Info: 
Helen Koks, tel 375 422 või 
leena@ut.ee.

TEATED
Jazzklubi lllegaard kuulutab ala
tes 3. novembrist välja tudengite 
pianobaari, kuhu igal esmaspäe
val kl 20-23 oodatakse tudengeid 
klaveril improviseerima. Ühe 
kuu osavõtjate vahel loositakse 
iga kuu esimesel esmaspäeval 
1000 krooni. Publikule on üritus 
tasuta. Eeltingimuseks on see, 
et osatakse klaverit mängida. 
Igal esinejal on aega 40 minu
tit. Ühel õhtul esineb kuni kolm 
mängijat. Osavõtusoovist teata
da illegaard@hot.ee või tel. 050 
97 795. Samuti võib enda kohta 
jätta kirjaliku info lllegaardi.

KONTSERT
24. oktoobril kl 22 esinevad 
Jazzklubis lllegaard Helin Mari 
Arder (vokaal), Teet Raik (kitarr) 
ja Ara Yaraljan (kontrabass).
1. novembril kl 19 Peetri kirikus 
Verdi «Reekviem». Esinevad RO 
Estonia Sümfooniaorkester ja 
ooperikoor, Asta Kriksciunaite 
(sopran, Leedu), Laima Jonutyte 
(metsosopran, Leedu), Seok Be 
Ha (tenor, Lõuna-Korea), Ignas 
Misiura (bass, Leedu). Diri
gent Jüri Alperten. Alessandro 
Manzoni surma-aastapäevaks 
kirjutatud «Reekviem» on Verdi 
sügav austusavaldus kuulsale 
romaanikirjanikule. «Reekviemi» 
peetakse üheks siiramaks ja

kaunimaks teoseks maailma 
muusikaliteratuuris. Piletid 50 kr.
6. novembril kl 19 Vanemuise 
Kontserdimajas isadepäeva 
kontsert. Esineb Pärnu Linna
orkester, Peep Lassmann (kla
ver) ja Sten Lassmann (klaver), 
irigent Jüri Alperten. Saint- 
Saänsi zooloogiline fantaasia 
«Loomade karneval». Piletid 80 
ja 50, perepilet 195 kr.

SPORT
29. oktoobril kl 16.45 mängivad 
TÜ spordihoones Ujula 4 Peu
geot1 korvpalli meistriliigas Tartu 
Ülikool/Leibur ja Audentes/ 
Löfbergs Ula ning kl 19 Tartu 
Ülikool/Rock ja Tallinna Kalev.

L I N N A A J A L O O  PAEV

Täna toimub Tartu Linnamuuseumis 22. linnaajaloo päev 
“Tartu 21. sajandil”. Eesmärk on kuulata linnaametnike sei
sukohti Tartu tulevikukavade ja arenguvõimaluste kohta.

Tartu Linnavalitsuse osakondade juhatajad annavad 
ülevaate 20. ja 21. sajandi vahetusel toimunud muutustest 
linna majanduses ja kultuuris.

Tartu Linnamuuseumi teadussekretäri Helve Russaku 
sõnul otsitakse konverentsil vastuseid järgmistele küsimus
tele: Kuidas Tartu muutub? Mis neid muutusi tingib? Mis 
mõjutab? Missuguseid võimalusi oma elukvaliteedi tõstmi
seks on tartlasel? Kuidas mõjutavad ettevõtluse ja kultuuri- 
uuringud Tartus kavandatavat? Kuidas mõjutab Tartu aren
gut 21. sajandil eurointegratsioon? Missugune on tänane 
Tartu teiste Eesti ja Euroopa linnadega võrreldes?

Abilinnapea Sven Iilingu arvates asub Tartu tulevikus se
nisest enam konkureerima teiste Euroopa linnadega.

Iga-aastase linnaajaloopäeva seekordset teemavalikut 
põhjendas Helve Russak sellega, et kaasaja linnamuuseu
mide ülesanne on traditsiooniliste linnakultuuri väärtuste 
mõtestamise kõrval ka kaasaja linnaelu dokumenteerimine. 
Ettekanded ilmuvad koos ingliskeelse resümeega Tartu Lin
namuuseumi 10. aastaraamatus 2004. aasta alguses. Ette- 
kandepäev on kõigile külastajatele vaba.

mailto:mari@psych.ut.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
mailto:leena@ut.ee
mailto:illegaard@hot.ee
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Mis juhtub ülikooli 
arengukavaga edasi?
M ad is  S a lu v e e r
teadus- ja arendusosakonna 
peaspetsialist

Ülikooli arengukava projekti 
arutatakse TÜ nõukogu no
vembrikuu istungil.

Arengukava on plaanis 
vastu võtta selle aasta vii
masel nõukogu istungil 19. 
detsembril.

Teadusvaldkondlikel ala
komisjonidel tuleb seni kirja
pandud tegevuskavad arengu
konverentsil kõneldu põhjai 
üle vaadata, veel kord läbi 
arutada, sisse viia vajalikud 
muudatused ja täiendused 
ning esitada need teaduspro
rektorile 14. novembriks.

Neis on oluline määratle
da valdkondade panused nii 
rahvusülikooli tugevdamisse 
kui ka muuta rahvusvaheli
ne mõõde läbipaistvamaks, 
näidates, kuidas konkreetsed

struktuuriüksused ning õppe- 
ja teadustöö toetavad ülikooli 
püüdlusi suuremale avatusele 
ja koostööle.

Samuti tuleb selgelt välja 
tuua, kuidas valdkonnad pa- 
nustavad ülikooli poolt seatud 
tähiste saavutamisse järgne
vatel aastatel oma iga-aastase 
tegevuse kaudu, tuues ühtlasi 
välja eri tegevuste võimalikud 
rahastamismehhanismid.

Strateegilise planeerimise 
töörühmal tuleb valdkondli
ke töörühmade ettepanekud 
läbi arutada, sulandada need 
kogu ülikooli hõlmava stra
teegilise arengukava projekti 
ning esitada see rektorile 21. 
novembriks.

Pärast nõukogus arutamist 
antakse dokumendile veel vii
mane lihv ning 19. detsembril 
peaks TÜ nõukogu ülikooli 
arengukava aastani 2008 
vastu võtma.

® *

Venetsueela Ülikooli 
segakoori kontsert
In d re k  M u s tim e ts
TÜ Kammerkoori president

11. novembril, mil ülikoo
li külastab Venetsueela 
suursaadik, annab aulas kell 
18 kontserdi Venetsueela 
Ülikooli segakoor «El Orfeon 
Universitario».

Tegu on ühe Venetsueela 
parima kooriga, kes laulab 
muusikat kõikides žanrides. 
2000. aastal anti koorile 
UNESCO kultuurisaadiku

tiitel.
Nad on edukalt osalenud 

paljudel rahvusvaheliste] 
konkurssidel ja festivalidel. 
Praeguse tuuriga tähistab 
koor oma 60. aastapäeva ning 
reis viib neid peale Eesti veel 
Soome, Taani, Rootsi ja Nor
rasse.

Kontsert Tartus tõotab tulla 
põnev ja huvitava repertuaa
riga. Tartus võõrustab koori 
TÜ Kammerkoor. Kontserdile 
sissepääs on vaba.

Valimised muutuvad 
teaduskonnapõhiseks
S ig ne  H a lik a s
üliõpilasesinduse sekretär

TÜ Üliõpilasesinduse 30. 
oktoobri üldkoosolekul võe
ti vastu põhimõtteline otsus, 
et järgmise aasta valimised 
korraldatakse teaduskonna- 
pöhiselt.

Kindlat kava, mille alusel 
valimisi korraldatakse, veel 
vastu ei võetud.

Homme toimuvatel Eesti 
Üliõpilaskondade Liidu juha
tuse valimistel kandideerivad 
TÜ esindusest juhatuse polii
tika valdkonna aseesimehe 
kohale TÜ ÜE esimees Lauri 
Paeveer ja majandusvaldkon
na aseesimehe kohale Allan 
Selirand.

Üldkoosolekul valiti integ- 
ratsioonitoimkonna uueks 
esimeheks senine esimehe kt 
Nino Feštšin (filosoofiatea
duskonna inglise filoloogia 4. 
aasta üliõpilane).

Et kandideerimistähtaja 
lõpuks oli laekunud ainult üks 
avaldus, siis valiti 17 poolt
häälega toimkonna uueks 
esinaiseks Nino Feštšin. Oma 
motivatsioonikirjas peab kan- 
dideerinu oluliseks kolledžite 
koostööd TÜ Üliõpilasesin- 
dusega.

Nino Feštšini kandidee- 
rimissoov tulenes eelkõige 
sellest, et ise eesti kultuuri 
integreerununa tahaks ta ka 
välisüliõpilaste integreerumi
sele kaasa aidata.

Rektorite Nõukogu liikmed suvel kvaliteedikokkuleppele alla kirjutamas. JARVA TEATAJA

Ülikoolid koonduvad 
ühise mütsi alla
V arje  S o o ta k

Riigikogu kultuuri- ja rahan
duskomisjoni liikmed ning 
haridus- ja teadusminister 
toetasid avalik-õiguslike 
ülikoolide probleemide la
hendamiseks valitsuse ko
misjoni moodustamist.

5. novembril arutasid Toom
peal rektorid ning haridus- ja 
teadusminister koos riigikogu 
kultuuri- ja rahanduskomis
joni liikmete ning haridus- ja 
teadusministriga Rektorite 
Nõukogu ja ülikoolide nõu
kogude otsuseid ülikoolide 
finants-majandusliku seisu 
kohta.

Rektor Jaak Aaviksoo ütles, 
et kohtumisel küll ühtegi 
konkreetset lubadust ei antud 
ja tõstatud probleemidele 
lahendust ei pakutud. UT 
küsimusele, mis saab siis, 
kui 2004. aasta riigieelarves 
ülikoolide arenguks paran
dusi ei tehta, vastas rektor, 
et siis tuleb hakata töötajaid 
koondama ja õppekavasid sul
gema. « Riigikogu kultuuri-ja 
rahanduskomisjoni liikmed 
ning teadus- ja haridusminis
ter toetavad meie ettepanekut 
Vabariigi Valitsuse komisjoni 
moodustamise kohta.»

6. oktoobril saatis Rektorite 
Nõukogu avalik-õiguslikele 
ülikoolide nõukogudele ette
paneku arutada 2004. aasta 
riigieelarve projekti järgi ku
junevat olukorda ja võimalik
ke kavandatavaid samme.

Pöördumises märgitakse, et 
ülikoolide riikliku koolitus
tellimuse raamides toimuva 
õppetöö rahastamine on 
külmutatud 1999. aasta tase
mel ja võib absoluutsummas 
2004. aastal isegi kahaneda.

«Haridus- ja teadusmi
nisteerium on ülikoolidega 
konsulteerimata kahandanud 
varem kokku lepitud finant- 
seerimiskoefitsiente ning 
vähendamas kõrgharidus- 
reformi kavas kokku lepitud

riikliku koolitustellimuse 
mahtusid, rääkimata kokku
leppest tõsta baasmaksumust 
lähtudes inflatsioonist.

Samuti märgitakse kirjas, et 
ülikoolide juhtkondade ja rek
torite nõukogu jõupingutused 
sisulise dialoogi saavutami
seks ülikooliõppe finantseeri
misel kujunenud olukorra üle 
ei ole tulemusi andnud.

TÜ nõukogu arutas ülikoo

lide finants-majanduslikku 
seisu 31. oktoobri istungil 
ning otsustas, et tõstatatud 
küsimuste lahendamiseks ja 
pikaajalise lahenduse leid
miseks on vaja moodustada 
Vabariigi Valitsuse initsiatiivil 
asjakohane komisjon. Sellise 
komisjoni loomist peeti vaja
likuks ka EPMÜ, TTÜ, EMA 
ja EKA nõukogude otsustes, 
seisukohta toetab ka TPÜ.

Tartu

TARTU ÜLIKOOLI NOUKOGU

OTSUS NR 70
31. oktoober 2003. а

Ülikoolide finantsmajanduslikust olukorrast

Tuginedes Rektorite Nõukogu poolt 6. oktoobril 2003 
Tartu Ülikooli nõukogule saadetud kirjale ning arutanud 
kõrghariduse ja teaduse riiklikus finantseerimises 
kujunenud olukorda,

Tartu Ülikooli nõukogu le ia b :

1. Haridussektori osakaalu kahanemine rahvusliku 
rikkuse loomisel on kahetsusväärne ning põhimõttelises 
vastuolus arenenud riikide ja enamuse arenguriikide 
suundumustega ning ei jäta avaldamata negatiivset mõju 
Eesti ühiskonna ja majanduse jätkusuutlikkusele.

2. Ülikoolihariduse ja teaduse rahastamine jääb ühiskonna 
majandusarengust maha. See ei võimalda akadeemilise 
järelkasvu taastootmist ning viib ülikoolide materiaalse 
baasi amortiseerumise ja teadlaskonna heitumiseni.

3. Finantssurutise tõttu on ülikoolides mitu korda kasvanud 
üliõpilaste suhtarv ühe õppejõu kohta (Tartu Ülikoolis 
suhtelt 1:8 suhteni 1.24), mis on ületanud rahvusvaheli
selt vastuvõetavaks peetavat taset 1:15-le.

4. Antud olukorras ei ole ülikoolid üksnes omapoolsete 
sammudega suutelised tagama ülikoolihariduse vajalik
ku kvaliteeti. Ülikoolihariduse kvaliteedi tagamiseks on 
vältimatu taastada vähemalt 1999. aastal üliõpilase koh
ta olnud finantseerimise tase inflatsioonile korrigeeritud 
väärtuses.

Tartu Ülikooli nõukogu peab tõstatatud küsimuste arutami
seks ja pikaajalise lahenduse leidmiseks vajalikuks Vabariigi 
Valitsuse initsiatiivil asjakohase komisjoni moodustamist.

Akadeemik Jaak Aaviksoo 
Rektor, professor

Ivar-Igor Saarniit 
Akadeemiline sekretär

T A N A  L E HE S

Intervjuu
Noore teadlase 
preemia saanud Ivo 
Leitole meeldib 
õpetada
LK3

Korp! Ugala 90
LK 2

Tartu Ülikooli 
võrkpallinaiskond
LK 2

U U D I S E D

Venetsueela suur
saadik ülikoolis
11. novembril külastab üli
kooli Venetsueela Vabariigi 
suursaadik Soomes, Eestis, 
Lätis ja Leedus Jose Eugenio 
Lõpez Contreras.

Suursaadikul on kavas koh
tumine teadusprorektori prof 
Ain Heinaruga. Eelmise aasta 
märtsis andis Jose Eugenio 
Lõpez Conreras germaani-ro- 
maani filoloogia osakonnale 
üle Venetsueela riigi poolt 
TÜ-le kingitud raamatud.

Teaduskompetentsi 
nõukogu
EV Valitsus kinnitas 9-liikme- 
lise teaduskompetentsi nõu
kogu.

Nõukogusse kuuluvad TÜ-st 
professorid Mati Erelt, Andres 
Metspalu, Martin Zobel ja 
Mihkel Zilmer, EPMÜ-st prof 
Anne Luik, TTÜ-st professo
rid Enn Mellikov ja Aiari Pur
ju ning geoloogia instituudi 
laborijuhataja Rein Vaikmäe 
ja Tartu observatooriumi tea
dusdirektor Tõnu Viik.

Ülikooli ajaleht 
saab 55
22. novembril 1948 ilmus 
Eesti ülikoolide esimene sõja
järgne ajaleht Tartu Riiklikus 
Ülikoolis.

Ülikooli ajalehe 55. ilmu
misaastat tähistab UT toime
tus reedel, 21. novembril ava
tud uste hommiku, seminari 
ja näitusega.

Seminaril arutatakse koos 
EPMÜ, TPÜ, TTÜ ja esinduse 
ajalehe Wagabund toime
tajatega ülikooliajalehtede 
probleeme. Oodatud on kõik 
endised ülikooli ajalehe tegi
jad ja tänased kolleegid.

O N L I N E -  K Ü S I T L U S

Kes pidas
TÜ arengukonverentsil 

parima ettekande?

TO tVD
M aim ets

13%

Jü ri Raldla 12%
Vastajaid: 122

Uus küsimus: Kas üliõpilas
päevad on end ammendanud? 

Vasta: www.ut.ee/ajaleht/.

TÜ Üliõpilasesinduse esimees Lauri Paeveer. v a r je  s o o ta k

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Korporatsioon Ugala saab 90

Korp! Ugala konventi kasutasid Saksa võimud poolt Teises maailamsõjas tartlaste suus
kade kohustusliku äraandmise punktina. e ra k o g u

K O R P O R A T S I O O N  U G A L A

Põhimõtted „Isamaa, sõprus, ausus»
Asutatud 10. novembril 1913. a Tartus 
Taasasutatud 1988. a Tartus 
Liikmeid Eestis: 191 
Liikmeid välismaal: 140
Aastapäevadeks on ilmunud Eestis ja paguluses kokku 12 

albumit.
90. aastapäevaks lisandub fotoalbum «Ugalensis pildis». 
Korp! Ugafa konvent asub Kuperjanovi 16.
Konvendi on projekteerinud korp! Ugala vilistlane Arnold 

Matteus.
Kodulehekülg: www.zbi.ee/~ugala/

U U D I S E D

Professor Jaan 
Elkeni maalinäitus
Tallinnas Ühispanga galeriis 
on avatud TÜ maalikunsti 
professori Jaan Elkeni «Sügis
näitus».

Eesti Kunstnike Liidu esi
mehe Jaan Elkeni väljapanek 
koosneb paarikümnest suu
rest abstraktsest õlimaalist.

Toimus seminar 
«Koos laste heaks»
5. novembril korraldasid klii
nikumi lastekliinik ja lastefond 
Toila sanatooriumis Ida-Viru- 
maa arstidele seminari «Koos 
laste heaks».

Tutvustati lastekliiniku 
diagnostika- ja ravivõimalusi, 
ettekannetes käsitleti loote 
väärarengute sõeluuringuid, 
vastsündinu- ja imikuea 
probleeme, laste arenguhäi- 
reid ning tänapäevaseid laste 
arendusravi võimalusi.

Ettekannetega esinesid 
lastekliiniku juhataja prof 
Vallo Tillmann, arst-konsul- 
tant prof Tiina Talvik, dots 
Heli Grünberg, dots Anne 
Ormisson jt.

Seminar on osa lastefon
di heategevuskampaaniast 
«Püsiannetus südameasjaks», 
mille eesmärk on koguda 
annetusi multiparameetriliste 
monitoride ostmiseks vast
sündinute ja laste intensiiv
ravi osakondadele.

Tudengid kohtusid 
Ilmar Raagiga
Tartu Noorte Reformiklubi 
korraldatava sarja «Tegijad 
räägivad» sügissemestri esi
mesel üritusel rääkis ETV 
peadirektor Ilmar Raag oma 
töökogemustest Hollywoodis 
ning ETV ees seisvatest välja
kutsetest.

Raagi sõnul andis töö 
Ameerikas küll vähe raha, 
kuid teadmisi kogu eluks.

Ta rõhutas ETV osa rahvuse 
ühtsustunde kujundamisel, 
ühise kommunikatiivse välja 
loomisel.

13. novembril esineb sarjas 
«Tegijad räägivad» investeeri- 
mispankur Rain Lõhmus.

Võrtsjärv pandi 
kaante vanele
5. novembril esitles EPMÜ 
zooloogia ja botaanika ins
tituut raamatut «Võrtsjärv». 
Eesti Entsüklopeediakirjastuse 
sarjas «Loodus. Aeg. Inimene» 
ilmunud väljaanne on kokku
võte sajandipikkusest kogu- 
mis- ja uurimistööst.

ZBI direktori Urmas Tartese 
sõnul saab lugeja sellest üldis
tatud teavet enam-vähem 
kõige kohta, mida Võrtsjärve 
seest või ümbrusest leida 
võib, alates järve tekkest ja 
kujunemisest, lõpetades rah
vapärimuste ja järve ümbruse 
arengukavaga.

Teos on rikkalikult illust
reeritud -  selles on üle 150 
värvifoto ja paarsada värvi
list joonist. Mahuka raamatu 
(542 lk) kirjutasid 40 tead
last. Raamatu teadustoimeta
jad on Juta Haberman, Ervin 
Pihu (EPMÜ) ja Anto Raukas 
(TTÜ).

Tartu Ülikooli teadlastest 
on peatükkide autorid Ni
kolai Laanetu (Võrtsjärve 
kahepaiksed roomajad ja 
imetajad), Arvo Järvet (järve 
asend, valgala ja loodusolud, 
hüdroloogia, majandus- ja sot- 
siaalgeograafia), Ivar Arold 
(Võrtsjärve vesikonna maasti
kud) ja Taavi Virro (kaasautor 
zooplanktoni peatükis).

K a a re l A n to n s
korp! Ugala vilistlane

Korp! Ugala põhimõtted
-  isamaa-sõprus-ausus ula
tuvad esimese eesti korpo
ratsiooni loomisideeni.

20. sajandi alguseni te
gutses Tartus ainukese eesti 
soost tudengite organisat
sioonina Eesti Üliõpilaste 
Selts. 1905. aasta sündmus
tega kaasnenud liberaalsem 
õhkkond võimaldas eesti 
üliõpilastel luua esimesed 
oma korporatsioonid. Need 
organisatsioonid püüdsid eda
si arendada rahvusliku korpo
ratsiooni ideed ja väljendada 
oma põhimõtteid eelnenutest 
paremini.

Suurim probleem oli, kas 
baltisaksa korporatsioonidele 
iseloomulikud äärmuslikud 
buršikombed peaksid leidma 
jäljendamist ka eesti korpo
ratsioonides. Eesti avalikkus 
ootas üliõpilastelt kui oma 
rahva tulevaselt vaimueliidilt 
midagi enamat kui baltisaks
laste jälgedes käimist.

Korporatsioonide soov oli 
aga näidata, et korporatiivse 
kasvatuse kaudu on võima
lik kasvatada oma liikmetes 
isamaalist vaimu ja oma 
rahva tulevasi liikmeid, kes 
edendaksid edasi rahvuslikku 
vaimu.

Isamaa, sõprus ja ausus

Korporatsioonis Fraternitas 
Estica kerkisid need küsi
mused teravalt üles. Rühma 
liikmete arvates hakkasid 
korporatsiooni põhimõtetes 
olevad eesti rahvuse ja keele 
küsimused jääma igapäeva
elus tagaplaanile ning orga
nisatsioonis levis ka liigne 
saksameelsus. Konflikti are
nedes hakkas see takistama 
edasist tegevust ning 1912. 
aasta kevadel heideti vilist
laste abiga organisatsioonist 
välja kümmekond rahvuslikult 
meelestatud rahulolematut.

Väljaheidetud leidsid, et 
senised eesti organisatsioonid 
ei ole nende jaoks piisavad kas 
oma isamaalisuse või liikmete 
kasvatuse pooiest. Seetõttu 
sooviti luua uus korporatsioon, 
mis vaatamata korporatiivsele 
kasvatusele oleks piisavalt 
demokraatlik ka Eesti rah
vusküsimustes. Isamaalisuse 
mõtetest lähtuvalt valiti uue 
organisatsiooni nimeks Ugala 
ja korporatsiooni värvideks 
must-sini-valge. Lipukirjaks

R a ili Sepp

Tartu Ülikool/Eeden võrk
pallinaiskond alustas 
ka sel sügisel tuliseid 
vollelahinguid Eesti naiste 
võrkpallimeistrivõistluste!.

Tänase seisuga on naiskon
nal võistlustabelis parim po
sitsioon (neljast mängust on 
võidetud kolm), kuid esimese 
vooru otsustavad mängud on 
veel ees.

Homme kell 12 kohtutakse 
TÜ spordihoones hetkel kol
mandat kohta hoidva TPÜ/ 
Cartiniga.

Uue treeneri Andres Toode 
juhendamisel soovib naiskond 
heita endalt eelmiste hoo
aegade autsaideri sildi. Siiani 
on koostöö kulgenud edukalt, 
viis korda nädalas toimuvatel 
treeningutel valitseb töine 
ning huumorikas õhkkond, 
mis soodustab igati aren-

valiti isamaa-sõprus-ausus 
ning põhimõtetes toonitati li
saks isamaalisusele ka kõlbe
lisust, mõõdukust, töökust ja 
ausust.

Organisatsiooni põhimõtete 
ja kodukorra väljatöötamisel 
arvestati kõigepealt Eesti 
üldsust. Seepärast võeti vastu 
ka otsus keelata oma konven- 
diruumides alkoholi tarbi
mine, millega sooviti veelgi 
distantseeruda baltisaksa 
korporatsioonidest. Korporat- 
sioonivärvides ülesastumine 
toimus uue kalendri järgi 10. 
novembril 1913.

Ugala üks eripärasid oli 
see, et algaastatel puudus 
vilistlaskond. Ainsale asu- 
tajavilistlasele tuli lisa alles 
tegevliikmete seast, kes üli
kooli lõpetasid. Väike tekkiv 
vilistlaskond lubas üliõpilas
tel teha julgemaid omapool-

gut ning julgustab võimeid 
proovile panema. Naiskonna 
telgitaguse eest kannab teise 
treenerina hoolt Tartu võrk- 
pallihing Riina Kuusk, kes ka 
ise mängus kaasa lööb.

Sel hooajal on Tartu 
Ülikool/Eedeni naiskonna ni
mekirjas 14 mängijat, enamik 
neist üliõpilased. Esindatud 
on mitmed erialad: liikumis- 
ja sporditeadus, kehaline kas
vatus ja sport, füsioteraapia, 
õigusteadus, materjaliteadus, 
hispaania keel ja kirjandus.

Treenerite professionaalse
te näpunäidete järgi harjutav 
võistkond on sulamas ühtseks 
tervikuks ning kavatseb oma 
teravaid hambaid näidata kõi
gile konkurentidele, et saavu
tada hooaja eesmärk -  jõuda 
meistriliiga esinelikusse.

Võrkpalli mängitakse käte
ga, kuid võidetakse peaga. 
Ja seda just Tartu naised teha 
kavatsevadki.

seid otsuseid ning mitte liialt 
lasta end mõjutada teistest 
eesti akadeemilistest, veel 
vähem baltisaksa organisat
sioonidest.

Saksa okupatsiooniga 
kaasnenud Landesuniversitäti 
boikoteerimine konvendi 
poolt ning otsus minna in 
corpore Vabadussõtta võeti 
Ugalas vastu ilma vaidluste
ta. Vabadussõda nõudis oma 
põhimõtete eest võidelnud 
ugalensis telt ka esimesed 
ohvrid.

Võrreldes Vabadussõjaeelse 
perioodiga, kui korporatsioo
nidelt oodati rohkem avalik
kusele suunatud tegevust, sai 
nüüd seoses liikmeskonna ja 
eesti akadeemiliste organisat
sioonide kasvuga peamiseks 
eesmärgiks akadeemilise kas
vatuse kaudu oma liikmete 
rahvuslikkuse arendamine.

Kartmata kaotada oma eri
pära, lubas Ugala oma kon
venti alkohoolsed joogid kui 
ühe osa üliõpilaselust.

Kahe sõja vahel

Kahe maailmasõja vahelisel 
perioodil võib Ugalat pidada 
üheks vabameelsemaks aka
deemiliseks organisatsiooniks. 
MÕned väiksemad organisat
sioonid, kes lõpetasid oma 
tegevuse, nagu nt korporat
sioon Rajala ja üliõpilasselts 
Valvila, soovisid enamiku oma 
liikmeskonnaga astuda Uga
lasse kui ühte liberaalsemasse 
organisatsiooni.

Pärast suuri pingutusi täi
tus 1939. aastal Ugala suur 
unistus -  koliti oma vilistlase 
Arnold Matteuse projekteeri
tud konvendihoonesse Kuper
janovi tänaval.

Sümboliks saanud Ugala 
konvendihoone oli ka esimene 
ja ainuke toonases vabariigis 
spetsiaalselt konvendi vajadu
si silmas pidades projekteeri
tud hoone.

Juba esimene Nõukogu
de okupatsiooni aasta viis 
vangilaagrisse peaaegu kõik 
Ugalaga 1930-ndatel liitunud 
Kõrgema Sõjakooli lõpetanud 
ohvitserid. Vangilaagritesse 
viidi veel suur osa korporat
siooni liikmeskonnast. Palju
dele oli peamiseks süüdistu
seks Kaitseliitu kuulumine, 
mis oli aga olnud ühele õigele

korporandile iseenesestmõis
tetav ja ka kohustuslik.

Pärast II maailmasõda tek
kisid väikesed koondised es
malt Rootsis ja põgenikelaag
ris Saksamaal Geislingenis, 
seejärel juba kogu maailmas, 
kuhu Eesti pagulaskond laiali 
puistati -  Rootsis, Kanadas, 
Austraalias ja USA-s.

Taasalgus 1988. aastal

Ugalensis'te koosviibimised 
jätkusid alates 1950-ndate 
lõpust ka Kodu-Eestis, kui 
tagasi olid jõudnud Siberis 
ellujäänud. Kokkusaamised 
sünnipäevadel, korporatsiooni 
aastapäevadel ja kahjuks ka 
kaaslaste matustel ei lasknud 
sidemetel katkeda.

Need traditsioonilised, 
ent mitteametlikud kooskäi- 
mised, võimaldasid Ugalal 
1988. aasta lõpus esimese 
korporatsioonina taastada 
oma tegevus ülikooli juures. 
Suurt osa etendas selles grupp 
bioloogiatudengeid, kes olid 
soovinud luua täiesti uut kor
poratsiooni, kuid nüüd said 
nendest Ugala põhimõtete ja 
ideede edasikandjad.

Ugala asutas oma konvendi- 
elu Tähe tänava keldriruumi- 
desse, millest sai Ugala jaoks 
päriskodu mitmeks aastaks. 
Tähe tänava konvent oli ka ai
nuke korporatsiooni konvent, 
kus ugalensis'ed ööpäev läbi 
kohal viibisid ja tublit konven- 
dielu elasid. Keldriruumide 
kitsus pani aga ugalensised 
agaramalt tagasi ihaldama 
oma Kuperjanovi tänava hoo
net, kus nüüd ka asutakse.

Ligi 400 ugalensist

Tänaseks on korporatsiooni 
liikmete arv jõudnud taas 
ennesõjaaegse piirini, koos 
välismaal elavate liikmetega 
ligi 400-ni. Ugalas on au sees 
salliv meel ja Tartu vaimsus, 
15 taasasutatud Ugalat on 
hoidnud vanu ja loonud uusi 
traditsioone.

90 aastat on Ugalale näida
nud, et isamaalisuse põhimõte 
on olnud meie korporatsiooni 
peamisi edasikandjaid. See on 
aidanud vastu pidada saksa 
ja vene survele, aidanud üle 
elada pika okupatsiooni- ja 
pagulusperioodi. Kindlasti ai
tab see edasi minna ka täna
ses päevas, et mitte unustada 
tähtsamaid sihte meie argises 
ja materiaalses maailmas!

Vivat, crescat, floreat korp! 
Ugala in aeternum!

• •

Tartu Ülikooli võrkpallinaiskond sihib kohta nelja hulgas

Võrkpallinaiskond TÜ/Eeden tahab sel hooajal jõuda meistriliiga esinelikusse. e ra k o g u

http://www.zbi.ee/~ugala/
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Teadlasvahetus
partnerülikoolidega
Lea K iv i
teadus- ja arendusosakonna 
peaspetsialist

TÜ teadlastel ja õppejõu
dudel on võimalik esitada 
taotlusi 2004. aastal part- 
nerülikoolide külastamiseks 
ning partnerülikoolidest 
lühivisiitidele tulevate kol
leegide vastuvõtukulude 
katmiseks.

TÜ teadlastel ja õppejõu
dudel on võimalus teha tead
lasvahetuse lühiajalisi visiite 
(5-14 päeva), et realiseerida 
ühisprojekte ja algatada uusi. 
TÜ teadlase või õppejõu vi
siidi majutus- ja elamiskulud 
kannab vastuvõttev ülikool.

Samuti on TÜ teadlastel ja 
õppejõududel võimalus kut
suda lühivisiitidele Tartu Üli
kooli ka oma kolleege välis
maistest partnerülikoolidest. 
TÜ partnerülikoolidest lühivi
siitidele tulevate teadlaste ja 
õppejõudude vastuvõtukulud

(majutus, päevarahad, sõit 
Tallinn-Tartu-Tallinn) tasub 
Tartu Ülikool.

Teadlasvahetuse võimalust 
pakuvad järgmised Tartu Üli
kooli partner ülikoolid:

Soomes: Helsingi, Turu, 
Tampere, Oulu, Kuopio, 
Jyväskylä ülikool;

Saksamaal: Kieli,
Göttingeni, Münsteri,
Greifswaldi, Hamburgi,
Konstanzi, Lübecki ülikool;

Hollandis: Groningeni üli
kool;

Venemaal: Peterburi,
Voroneži ülikool,

Hispaanias: Granada üli
kool;

Leedus: Vilniuse Ülikool;
Lätis: Läti Ülikool.

Taotlusvormid teadus- ja 
arendusosakonna kodulehel: 
www.ut.ee/ta.

Tähtaeg: 25. november.
Info: Lea Kivi, ph 302, tel

376 114, Lea.Kivi@ut.ee.

Konverents «Emakeel 
ja teised keeled IV»
13. ja 14. novembril toimub 
ülikoolis rahvusvaheline 
konverents «Emakeel ja te i
sed keeled IV».

Konverentsil käsitletakse 
eesti keelt teiste keelte kon
tekstis, eesti keele õpetamist 
võõrkeelena (teise keelena), 
mõjukeeli ja võõrkeelepoliiti- 
kat Eestis.

Tutvustatakse ka 2003. aas
ta lõpuks valmiva eesti keele 
arendamise strateegia (2004- 
2010) koostamiseks tehtud 
uurimusi ja seisundikirjeldusi 
mõjukeelte osast Eestis ning 
kaardistatakse Eesti võõrkee- 
lepoliitika piirjooni.

Konverentsi korraldab TÜ

eesti keele (võõrkeelena) 
õppetool, toetab haridus- ja 
teadusministeerium.

Tartu Ülikoolis on eesti 
keele (võõrkeelena) eriharu 
mõeldud peamiselt Eesti muu
keelsete koolide lõpetanutele 
ja välismaalastele. Eesti keelt 
võõrkeelena õppima asunud 
eesti koolide lõpetanud saa
vad eesti keele alase üldteo
reetilise ettevalmistuse eesti 
keele eriharus ning erialase 
ettevalmistuse eesti keele 
(võõrkeelena) eriharus.

Eriharu lõpetajad, kes läbi
vad ka õpetajakoolituse, saa
vad õiguse töötada eesti keele 
õpetajana mitte-eesti koolis.

Raatuse tn ühiselamus 
juhtus tuleõnnetus
P ee te r Saul
tuleohutuse peaspetsialist

Raatuse tn 22 ühiselamu 
toas 316 puhkes tulekahju.

Raatuse ühiselamu III kor
ruse toas 316 tähistati sünni
päeva. Üks alkoholijoobes pi
dutsevatest tudengitest käsit
ses ilutulestiku raketti valesti 
ja toimus plahvatus, mille 
tagajärjel süttis toa sisustus. 
Tekkis paanika ja sünni
päevalised põgenesid toast, 
jättes endast maha plahva
tuses kannatada saanud toa
kaaslase. Hoonest väljunud 
sünnipäevalised ei teavitanud 
õnnetusest ühiselamu valve
lauda. Alarm käivitus hoones 
tulekahju põlemisgaasidest. 
Alarmi käivitamise hetkel 
hoones viibinud turvamees 
läks maja kontrollima, et teha 
kindlaks alarmi käivitamise 
põhjus. Kolmandal korrusel 
avastas ta, et 316. toa ukse

vahelt tuli suitsu. Seejärel he
listas ta numbrile 112 ja teavi
tas häirekeskust tulekahjust. 
Häirekeskus saatis sündmus
kohale päästeteenistuse.

See oli kõigest stsenaarium, 
mida mängiti 5. novembri 
õhtupoolikul ülikooli uues 
695-kohalises ühiselamus.

Õppuse eesmärk oli harju
tada päästeteenistuse, häire
keskuse, politsei, turvafirma 
ja hoone teenindava personali 
koostööd tulekahju korral 
ühiselamus.

Kontrolliti evakuatsiooni
teede ning päästevahendite 
kasutamise oskusi ja võimalu
si. Jälgiti tudengite lahkumist 
oma tubadest.

Õppuses osalesid Tartumaa 
Päästeteenistus, Lõuna-Eesti 
Häirekeskus, politsei, turva
firma Falck, Tartu Ülikool.

Viimane seda laadi õppus 
toimus eelmise aasta oktoob
ris keemiahoones.

Dotsent Ivo Leito sõnul on ülikool eeskätt Õppe- ja teadusasutus, kõik muu, rahateenimine 
sealhulgas, on teisejärguline. k r is t ja n  k a lju n d

• •

Üliõpilastega 
töötamine on vahva!
K r is t ja n  K a lju n d

Presidendi kultuurirahastu 
noore teadlase preemia 
saanud Ivo Leito naudib 
õpetamist ja arvab, et dokto
rikraad pole pelgalt hüppe
laud professoriks saamisel.

Millised on Teie peami
sed uurimisvaldkonnad?

Valdkondi on kaks ja 
need on tähtsuselt peaaegu 
võrdsed. Esiteks ülitugevate 
hapete ja aluste uurimine 
ning nende omaduste sidu
mine aine struktuuriga, mille 
kaugem eesmärk on ennusta
da uute, seni veel tundmatute 
ühendite happelisust ja aluse- 
lisust ning leida uusi, raken- 
dustes huvi pakkuvaid aineid. 
Superaluseid ja -happeid saab 
kasutada sünteesis katalüsaa
torina, tahked superhapped 
leiavad suuremastaabilist 
kasutust keemiatööstuses, 
superhapete derivaate kasu
tatakse elektrokeemilistes 
vooluallikates.

Teine valdkond on kee- 
iniametroloogia. Selle pea
mine fookus on keemiliste 
mõõtmiste ja analüüside 
kvaliteedi tagamine ning pa
randamine. Inimkeeli tähen
dab see, et kui saame mingi 
analüüsi tulemused, siis need 
numbrid peaksid tõepoolest 
ka tegelikkusele vastama 
ning samuti peaksime koos 
tulemusega saama info selle 
tulemuse usaldusväärsusest. 
Näiteks kui mõne lahuse pH 
tase on 7,50, siis oleks kor
rektne seda esitada 7,50 ± 
mingi vahemik (niinimetatud 
mõõtemääramatus).

Keemiametroloogia on 
selles mõttes kasulik uurimis
valdkond, et rakendused on 
väga ilmsed: laborid peaaegu 
rabavad neid käest. Samuti 
oleme -  TÜ Katsekoja raames
-  praegu tegevad riigile häda
vajaliku metroloogilise infra
struktuuri väljaarendamisel.

Kurdetakse, et Eesti noo
red ei taha enam teadust 
teha. On see nii?

Ma olen ses suhtes opti
mist. Ma näiteks ei saa võtta 
juhendada nii palju tudengeid 
kui meile tulla tahaks, sest 
ei jõuaks nendega piisavalt 
tegeleda.

P R E S I D E N D I  K U L T U U R I R A H A S T U  N O O R E  
T E A D L A S E  P R E E M I A

Antakse välja alates 2000. aastast (senini saanud Priit 
Kogerman, Allen Kaasik ja Ahto Buldas).

Antakse noorele Eesti päritolu teadlasele, kes teeb uurimis
tööd kõrgkooli või teadusasutuse juures.

Suurus 50 000 krooni, rahastab Toomas Luman.
Tänavune preemia antakse kätte 13. novembril.

Miks peaks noor inime
ne kraadiõppele pühen
duma?

Olen kuulnud väiteid, et 
doktorandid on vajalikud 
eelkõige professorkonna järel
kasvu tagamiseks. Inimene, 
kes nii väidab, on minu arust 
sajandiga eksinud. Kui te loe
te välismaiseid erialaajakirju, 
siis tööpakkumiste hulgas on 
üha enam neid, kust leiab rea 
PhD required ja seda sugugi 
mitte akadeemiliste ameti
postide juures vaid tööstuses: 
tootearendus, protsesside 
optimiseerimine jne.

Ei eeldatagi, et doktoritöö 
teema täpselt haakub firma 
vajadustega. Tähtis on see, 
et doktorantuuri läbinu on 
omandanud teadusliku mõtle
mise ja lähenemisviisi ning 
ühtlasi tõestanud, et ta on 
võimeline tõstatama problee
mi, otsima sellele lahendusi 
ja testima nende lahenduste 
headust. Kui me räägime 
teadmistepõhisest majandu
sest, siis doktorikraadiga noo
red on ilmtingimata nõutud.

Ent mis peaks noort üli
kooli juures kinni hoid
ma? See ei saa ju olla 
pelgalt tÖÖtasu, mis on 
alati liiga väike.

Siin tuleb arvestada mitut 
asja. Mis puutub õpetamisse, 
siis pelgalt palga eest tööta
mine ei vii hea tulemuseni. 
Õpetamiseks peab olema 
kutsumus, sisemine soov oma 
teadmisi edasi anda. Kel selli
ne soov on, see on nõus teatud 
määrani loobuma ka muudest 
boonustest.

Üks oluline asi, mis ülikooli 
erafirmast eristab, on akadee
miline vabadus. Ma võin vaa
data lakke ja öelda, et täna 
ma hakkan uurima seda. Ja 
hakkangi. Erafirmas peaksin 
ma uurima seda, mida mulle 
näpuga ette näidatakse.

Ma ei tahaks siiski ka era-

I VO L E I T O  (S 1 9 7 2 )

Filosoofiadoktor füüsikalises 
ja analüütilises keemias. 

Analüütilise keemia õppe
tooli dotsent.

TÜ Katsekoja direktor.

firmadele liiga teha, maa
ilmas teeb tööstus tohutult 
palju teadusuuringuid ja pal
judes riikides on ta põhiline 
teaduuuringute mootor.

Kas on asju, mida Eestis 
meie väiksuse tõttu ku
nagi tegema ei hakata 
ja ehk ei peakski, kuna 
vajalik infrastruktuur on 
lihtsalt liiga kallis?

Tõesti on alasid, mida Ees
tis ei tehta ja eriti ei hakatagi 
tegema. Mis puutub aga ülal
mainitud metroloogiainfra- 
struktuuri, siis Eestil on igal 
juhul kasulik arendada välja 
oma korralik metroloogiline 
infrastruktuur.

Metroloogia on selline 
valdkond, mis ei anna konk
reetsele tegijale kiiret ma
janduslikku tulu, aga samas 
annab tohutut kaudset kasu 
kogu ühiskonnale tervikuna. 
Seega on metroloogia riigi
poolne finantseerimine igati 
loogiline, ka mujal maailmas 
on see reeglina nii.

Kindlasti on ka Teile era
firmadest tööpakkumisi 
tehtud. Miks te nõustu
nud pole?

Mulle lihtsalt meeldib 
õpetada! Ma loen tohutu 
hea meelega loenguid ja viin 
läbi praktikume. Üliõpilas
tega töötamine on tõeliselt 
vahva! Ning üliõpilastel on 
teadustööks nii vajaliku ins
piratsiooni andmisel märksa 
suurem osa, kui nad võibolla 
ise arvavad!

Intenjuu täisversiooni loe 
ww. ut. ee/ajaleht/

U U D I S E D

Säästva arengu 
infopäev Türil
12. novembril kl 13 algab TÜ 
Türi Kolledžis säästva arengu 
infopäev.

EPMÜ prof Hugo Roostalu 
kõneleb maa kui tootmisva- 
hendi säästvast kasutamist, 
samuti digitaalsete andme
baaside kasutamist maama
janduse arendamisel, planee
rimisel ja nõustamisel.

Ain Ruthe keskkonnakaitse 
inspektsioonist räägib säästli
ku jäätmekäitluse võimalus
test, sh komposteerimisest.

Info: Ene Voolaid, tel 03 
849 162.

Põhjamaade 
raamatukogunädal
10.-14. novembrini toimub 
Tartus Põhjamaade raamatu
kogunädal «Meri ja Põhjala».

Mitu üritust toimub ka 
ülikoolis. 11. novembril kell
10.30 on skandinavistika 
osakonna raamatukogus (Üli
kooli 17, kolmas korrus) koh
tumine Ahvenamaa kirjaniku 
Leo Löthmaniga.

12. novembril kell 12 tut
vustavad skandinavistika osa
konna taani keele ja kirjandu
se tudengid taani kirjaniku J. 
V. Jenseni loomingut ja esita
vad katkendeid tema jutustu
sest «I det indiske hav».

Raamatukogunädala kava: 
www.nmr.ee.

Õpilaste vaimse 
ja emotsionaalse 
arengu konverents
Täna ja homme toimub üli
kooli raamatukogus konve
rents «Laps koolikeskkonnas 
III: vaimne ja emotsionaalne 
areng».

Konverentsi eesmärk on 
anda koolipersonalile, sot
siaaltöötajatele, huvijuhtide- 
le, tudengitele jt teadmisi ja 
praktilisi soovitusi, kuidas 
soodustada noorte vaimset ja 
emotsionaalset arengut, ar
vestada laste eripära nendega 
suhtlemisel, mõista subkul- 
tuure jne.

Ülikoolist esinevad loen
gutega prof Jaan Kõrgesaar, 
dots Lembit Mehilane, laste
kliiniku kliiniline psühhiaater 
Mairi Männamaa jt.

Doktoriväitekiri 
matemaatilisest 
statistikast
TÜ matemaatilise statis
tika doktorant, TTÜ Viru
maa Kolledži lektor Olga 
Dunajeva kaitses doktoritööd 
«Asümptootilised maatriks- 
meetodid statistilistes hinda- 
mis ülesannetes».

Töös uuritakse mitme- 
mõõtmeliste statistikute 
asümptootilist käitumist 
protsessis, kus valimimaht 
läheneb lõpmatusele.

Töö juhendaja oli prof Tõnu 
Kollo. Oponent prof Heinz 
Neudecker Amsterdami Üli
koolist hindas väitekirjas kõi
ge olulisemaks väljatöötatud 
maatriksalgebral põhinevat 
metoodikat, mille abil saab 
lahendada palju uusi ja erine
vaid probleeme.

Teine oponent prof Juri 
Harin Valgevene Riiklikust 
Ülikoolist rõhutas probleemi
de komplitseeritust ja pidas 
oluliseks seda, et doktorant 
on lahendanud mitu keerulist 
probleemi ja samas kontrol
linud nende rakendatavust 
arvutieksperimentide abil.

Olga Dunajevale anti filo
soofiadoktori kraad matemaa
tilise statistika erialal.

http://www.ut.ee/ta
mailto:Lea.Kivi@ut.ee
http://www.nmr.ee
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70

Eha Eist,
arvutioperaator
ber

13. novem-

65

Marika Mikelsaar,
professor, instituudi juhataja
-  12. november 
Ennu Sepp, 
emeriitprofessor -  13. no
vember

55

Urmas Mast,
haldusjuht -  10. november

45

Maarja Hein,
õpetaja -  12. november

40
Marje Oona,
assistent -  8. november 
Taavo Kattel, 
projektijuht -  11. november 
Renate Pajusalu,
dotsent -  13. november

35
Signe Bachmann,
referent -  9. november 
Daisy Volmer,
assistent -  13. november

30
Kaja Karo,
spetsialist -  9. november 
Mart Raudsaar,
assistent -  9. november

T U D E N G I  PAE VADE K O N K U R S I D

Sel aastal toimub Tartu tudengisügisel esmakordselt

etluskon kurss .
Kui sa tead, mida see sõna tähendab, siis tule osalema!

Kui aga ei tea, tule vaatama ja tunne asjast rõõmu!
19. novembril kell 19 tuleb ajaloo muuseumis esitada va

bal valikul üks luuletus ja proosapala. Esitusaeg peab mah
tuma 7 minuti piiresse. Väga teretulnud on omalooming! 
Parimatele auhinnad!!!

Kõik võivad osaleda ka workshop il, kus tuntud näitleja 
jagab nõuandeid ja nippe. Osalemiseks eelregistreeruda 
hiljemalt 10. novembriks aadressil: nvarendi@ut.ee (lisada 
ka oma kava).

Info: www.ut.ee/studentdays.

Tudengisügisel toimub ka

fo to ko n ku rss ,
mis sel aastal leiab aset digitaalsel kujul!

Teema: tudengi sügisromantika! Osalemiseks ei pea ole
ma proff, sest romantika räägib enda eest ise. Üks autor võib 
saata kuni 5 pilti, juurde lisada pildi pealkiri, autori nimi, 
kontaktandmed ning õpitav eriala või elukutse.

Tegu on digifotonäitusega, mis jääb tudengisügise kodu
lehel hääletamiseks.

Pildid saata aadressil: aivar_l@physic.ut.ee.
Tähtaeg 10, novembri hommik kell 8. Hääletamine 

toimub koduleheküljel 10.-18. novembrini. Võitja selgub 
koduleheküljel toimuva hääletuse tulemusel, parim saab 
pärjatud väärtusliku auhinnaga!!!

Info: www.ut.ee/studentdays/fotokonkurss.

R A A M A T U O K S J O N
Tartu Ülikooli Raamatupood korraldab laupäeval, 15. no
vembril kl 11.15 ülikooli peahoone aud 102 oma seitsmenda 
Eesti sõja-ajaloolise ja sõjandusliku, Eesti kiriku-, kooli-ja ko
duloolise ning Eesti vanema ja haruldase raamatu oksjoni.

Teemal «Eesti sõja-ajalooline ja sõjanduslik raamat» pa
kutakse nii Eesti kui ka võõrautorite eesti keeles ilmunud 
teoseid, sh sõjamälestusi ja -belletristikat, samuti võõrkeeles 
ilmunud teoseid, mis nii või teisiti kuuluvad Eesti sõja-ajaloo 
ja sõjanduse alasse.

Teemal «Eesti kiriku-, kooli- ja kodulooline raamat» pa
kutakse ilmumiskohast ja -ajast sõltumata eestikeelseid ja 
Eesti kohta käivaid võõrkeelseid nii uurimusliku, teatmelise 
kui ka mälestusliku iseloomuga trükiseid Eesti kiriku-, koo- 
li- ja koduloo kohta, sh esmakordselt suurel hulgal mitme
suguste Eesti asutuste haruldasi põhikirju, programme ja 
kodukordi.

Teemal «Eesti vanem ja haruldane raamat» pakutakse 
Eestis ilmunud eesti- või võõrkeelseid trükiseid ilmumisaja
ga kuni 1860. aasta, hilisemast ajast haruldasi või ka vähe- 
liikuvaid eesti- või võõrkeelseid Eestis või mujal ilmunud 
mis tahes ainelisi trükiseid, st ka esticd t.

Kokku tuleb enampakkumisele üle 500 trükise!
Enampakkumisele tulevate trükistega võib tutvuda oks- 

jonikataloogis TÜ Raamatupoes või raamatupoe valiknäi- 
tusel (tel 441 102, faks 441 465, bookshop@ut.ee) fuajees 
Ülikooli 11 10.-13. novembrini poe lahtioleku aegadel (E-R 
9-19, L 10-16) ning ühe tunni jooksul kohapeal enne oksjoni 
algust.

P E D A G O O G I L I S E  P R A K T I K A  
A V A S E M I N AR

TÜ haridusteaduskonnas (Salme tn 1A) 12. novembril kell 16.15

TÜ õpetajakoolituse V kursuse üliõpilastele ja teaduskon
dade pedagoogilise praktika koordinaatoritele. Teema: 24. 
nofbmbril algav pedagoogiline praktika. Osavõtt vajalik.

UNIVERSITAS
TARTUENSIS
TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 
Trükk: o/ü Greif

Tegevtoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Kristjan Kaljund 
Intotoimetaja Leane Morits 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa

Ülikooli 18, Tartu 50090 
Tel: 07 375 680. 051 42 300 
E-post: ajaleht@ ut.ee 
Faks: 07 375 440 
http://www.ut.ee/ajaleht

Kehakultuuriteadus
kond saab 75-aastaseks
Teaduskonna aastapäeva 
üritused algavad 14. ja 15. 
novembril Eesti Spordimuu
seumis (Rüütli 15) peetava 
rahvusvahelise olümpia- ja 
spordiajaloo konverentsiga.

14. novembril kell 13 ava
takse spordimuuseumis ka 
juubelinäitus.

Dekanaadi juhataja Mare 
Vene sõnul toimub juubeli- 
konverents «75 aastat keha
lise kasvatuse ja spordi alast 
kõrgharidust Eestis: kuidas 
edasi?» 21. novembril ülikooli 
ajaloo muuseumis. «Juubeli- 
üritustest võtavad osa TÜ 
audoktorid. 21. novembri

konverentsil peab eestikeelse 
ettekande stressist TÜ au
doktor Jüri Daniel, järgmise 
päeva aktusel aulas kõneleb 
TÜ audoktor Bengt Saltin 
geenitehnoloogia, spordi ja 
eetika seostest.»

Ülikooli spordihoones on 
vilistlaste korvpalliturniir, 
peoõhtu toimub Atlantises.

Üritustele on oodatud kõik 
teaduskonna omaaegsed ja 
praegused õppejõud, tööta
jad, üliõpilased, vilistlased ja 
koostööpartnerid.

Info: tel 7 375 363 või 
pmaris@ut.ee. Juubeliüritus
te kava: www.ut.ee/KK/.

TU U L I O P I L A S E S I N D U S E  
P R O J E K T I K O N K U R S S

Projekti taotlusi võetakse vastu 21. novembrini.

Taotluses peab sisalduma: projekti nimi; toimumise aeg 
ja koht; korraldaja; detailne eelarve; taotletav summa; 
omapoolne finantseering; projekti eesmärk; valdkond, kus 
projekti teostatakse; sihtgrupp, kellele projekt on suunatud, 
ning projektijuhi kontaktandmed.

Üritus või ettevõtmine peab olema suunatud Tartu Ülikooli 
tudengitele mis tahes valdkonnas.

Üliõpilasesindus toetab projekti kuni 10 000 krooniga.

Planeeritav üritus peab olema toimunud 1. veebruariks. Pro
jekti aruanne tuleb esitada kohe pärast projekti toimumist.

Taotlused esitada paberkandjal TÜ Üliõpilasesindusse, Üli
kooli 18b,51014 Tartu või elektrooniliselt esinduse sekretä
rile S. Halikasele: halikas@ut.ee.

Info: Signe Halikas, tel 737 5400, Oliver Lukason, 
oliverl@ut.ee.

KAITSMISED
12. nov kl 15 kaitseb TÜ nõu
kogu saalis arstiteaduskonna 
nõukogus SA TÜK kirurgia
kliiniku arst-õppejõud dr 
Margot Peetsalu doktoritööd 
«Duodenaalhaavandi tõttu 
tehtud vagotoomia järgne pika
ajaline uuring: retsidiivhaavand, 
muutused mao limaskesta 
funktsioonis, morfoloogias ja 
Helicobacter pylori kolonisat
sioonis». Juhendaja: prof Ants 
Peetsalu. Oponendid: Rando 
Truve, kirurg-konsultant ja dots 
Riina Salupere, TÜ Sisekliinik.
17. nov kl 15 kaitseb TÜ nõu
kogu saalis arstiteaduskonna 
nõukogus Alar Veraksitš dok
toritööd «Koletsüstokiniini teist 
tüüpi retseptori puudulikkusega 
hiire käitumuslik ja biokeemiline 
iseloomustamine: muutused 
dopamiin- ja endopioidergilise 
süsteemi talitluses». Juhendaja: 
prof Eero Vasar. Oponent: prof 
Raimo Tuominen, Helsingi Üli
kool.
19. nov kl 15.15 kaitseb mate
maatika- info rmaatikateadus- 
konnas Liivi 2-405 Mart Anton 
magistritööd «Formaalsete 
aksiomaatiliste teooriate tões
tuste redaktor» informaatika 
erialal. Juhendaja: dots Rein 
Prank. Oponent: prof Kalle 
Kaarli. Info: dots Leiki Loone, tel 
7 376 406.

LOENGUD
10. nov kell 18.15 algab semi- 
narisarja «Elu_sJ!mad» raames 
videoseminar. Bioloog-käitumis- 
ökoloog Raivo Mänd kõneleb 
teemal «Partner meie silmade 
läbi: sugulisi ja sotsiaalseid 
valikuid». Seminari saab jälgida 
Tartus Lossi 3-112 ja Kuressaare 
Gümnaasiumi koolituskeskuses 
Osilia (Nooruse 1) ning aadressil 
http://video.ut.ee (Elioni serveri 
kaudu). Info Tartus -  Riste Kesk
paik 056 685 264 ja Kuressaares 
-  Riia Nelis 053 440 639.

EKA prof David Vseviov vaat
leb olukorda naaberriigis läbi 
kireva ajalooprisma ja Riigikogu 
väliskomisjoni esimees Marko 
Mihkelson annab ülevaate Ve
nemaa poliitilisest hetkeseisust, 
tulevikuväljavaadetest ning Eesti 
võimalikust idapoliitikast. Üritus 
on tasuta.
12. nov kl 18 toimub vabade 
ph aud 102 kunstide prof Tõnu 
Õnnepalu loengusarja «Prak
tiline lugemine ja kirjutamine» 
(FLKU.00.108) järgmine loeng 
«Loodus kirjutuses».
Õpetatud Eesti Seltsi ettekande
koosolekud toimuvad:
12. nov Tartus Lossi tn 3-406 kl 
16.15 1225. ettekandekoosolek: 
Art Leete «Siberi põlisrahvaste 
vastuhakud nõukogude võimule 
1920.-1940. aastatel»;
13. nov Tallinnas Teaduste Aka
deemia saalis (Kohtu 6) 1226. 
ettekandekoosolek: Peeter 
Järvelaid «Õigusest eesti kultuu
ris 19. sajandil».
Info: Kadi Grichin, tel 055 690 
948.

Lugupeetud 
teadurid, doktorandid, magistrandid

Kolmapäeval, 19. novembril kell 12.30-16.00
TÜ majandusteaduskonna õppehoones 
(Narva mnt 4 - A313)

loeng

PATENTIDE TAOTLEMINE JA 
KASUTAMINE PRAKTIKAS
Ш Koolitusel esineb pikaajalise kogemusega jurist Linda A, Stienstra 

(Zernike Group, Holland), kes selgitab loengus ja patend i mängus 
patenteerimise ja litsentseerimise põhimõtteid.

Neljapäeval, 20. novembril kell 12.30-15.30
TÜ majandusteaduskonna õppehoones 
(Narva mnt 4 - A l 14)

PATENDIMÄNG
Loengus osalemise eeltingimus on loengukonspekti läbilugemine, 
patendimänguks osalemine loengus.

Koolitust korraldavad TÜ Tehnoloogiainstituut ja TÜ majandusteaduskond. 
Korraldamist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

NB! Autoriõiguse temaatikat käsitletakse eraldi kevadisel koolitusel!

Palume registreeruda loengule ja patendimängule hiljemalt 
neljapäevaks, 13. novembriks 2003 TÜ Tehnoloogiainstituudi 
kodulehel www.tuit.ut.ee. Samas võimalik esitada küsimusi esinejale. 
Lisainfo: Liina Kuum, Liina.Kuum@ut.ee, 07 374 803

T E H N O L O O G IA IN S T IT U U T

e n te rp ris e  e sto n ia

I TÜ MAJANDUSTEADUSKOND

« • » .

E S S E E K O N K U R S S  D O K T O R A N T I D E L E

Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioon kuulutab välja esseekon
kursi

«The Interpretation of the Magna Charta Universitatum 
and its Principles».

Osa võivad võtta kõikide ülikoolide mis tahes erialade 
doktorandid.

Essee (kuni 30 000) sõna võib kirjutada inglise, prantsuse 
või itaalia keeles.

Parimale esseele on auhinnaks 10 000 eurot.
Tekst kahes eksemplaris ja disketil koos lühikese CV-ga 

saata kirja teel 31. maiks aadressil Via Vai d’Aposa 7, 40123 
Bologna, Italy.

Info: www.magna-charta.org.

KONTSERT
6. novembril kl 19 Vanemuise 
Kontserdimajas isadepäeva 
kontsert. Esinevad Pärnu Linna
orkester, Peep Lassmann (kla
ver) ja Sten Lassmann (klaver), 
dirigent Jüri Alperten. Kavas 
Saint-Saensi zooloogiline fan
taasia «Loomade karneval». Pile
tid; 80 ja 50, perepilet 195 kr.
7. novembril kl 22 esineb 
jazzklubis lllegaard «4TUNE 
QUARTET» koosseisus Virgo 
Sillamaa (kitarr), Erki Pärnoja (ki
tarr), Marti Tärn (bass) ja Reigo 
Ahven (löökriistad). Ansambel 
on Rainbow 2003 parima Uno 
Naissoo loo arranžeeringu lau
reaat, selle liikmed EMA, G. Otsa 
nim Muusikakooli ja Viljandi 
Kultuurikolledži üliõpilased. Stii
liks on instrumentaal-jazz.
10. novembril kl 20 mängivad 
tudengite pianobaans Enno 
Mõttus Eesti Muusikaakadee
miast ja Jaanus Kure H. Elleri 
nim. Muusikakoolist. Igal esmas
päeval oodatakse Illegaardis 
osalejaid pianobaari õhtutele. 
Osavõtutingimuseks on klaveri-

mänguoskus. Iga kuu esime
sel esmaspäeval loositakse 
möödunud kuu esinejate vahel 
välja 1000 kr. Registreerimine: 
illegaard@hot.ee, tel 050 97 795 
või kohapeal.
17. novembril kl 19 Vanemuise 
Kontserdimajas orelikontsert. 
Esinevad Ulla Villenthal, Kristel 
Aer, Aare-Paul Lattik ja Andres 
Uibo. Kõlavad A. Kapi ja J. S. Ba- 
chi teosed. Piletid: 60 ja 40 kr.
24. novembril kl 15 Vanemuise 
Kontserdimajas «Marsime Mar
diks, kargame Kadriks!» Esine
vad ETV lasteekraani muusika
stuudio lastekoor (dirigendid 
Lii Leitmaa ja Aarne Saluveer), 
Eesti Rahvusmeeskoor (dirigent 
Andrus Siimon, kaastegev Igor 
Tõnurist). Piletid: 60 ja 30 kr.

SPORT
6. novembril kl 16 mängivad 
TÜ spordihoones Ujula 4 Peu
geot korvpalli meistriliigas ning 
FIBA (FCM) Cup karikasarjas 
Tartu Ülikool/Leibur ja TPÜ 
ning kl 19 Tartu Ülikool/Rock ja 
Ekaterinburg Euras (Venemaa).

11. nov kl 18 toimub Eesti Üli
õpilaste Seltsi majas Tõnissoni 
1 järjekordne avalik seminar 
teemal «Venemaa arengud».

Tartu Ülikooli Ajaloo M uuseum Toomel Lossi 25

A J A  S I S S E  M I N E K  
Esm akursuslane!

Kas Sa tunned oma ülikooli ja  teaduskonna ajalugu?
Kas Sa tead oma eriala tunnustatud teadlasi?
Kas Sa aimad, m illine oli minevikus üliõpilase elu-olu?

Kui tahad tunda end selles valdkonnas kindlamalt, 
tule muuseumisse!
Õpid tundma oma eriala m uuseum iekspositsiooni, ^
fondiesem ete ja  teadja-inim ese tutvustuse kaudu.

O otam e!

x > '
V

Arstiteaduse 1. kursus. 
1 1. novembril kl 18.15

Matemaatika-informaatika 1. kursus 
13. novembril 16.15

Tulla võivad ka vanemate kursuste tudengid.

Lisateave: 7 375677, renata@ut.ee JÄRGNEB!

mailto:nvarendi@ut.ee
http://www.ut.ee/studentdays
mailto:aivar_l@physic.ut.ee
http://www.ut.ee/studentdays/fotokonkurss
mailto:bookshop@ut.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
mailto:pmaris@ut.ee
http://www.ut.ee/KK/
mailto:halikas@ut.ee
mailto:oliverl@ut.ee
http://video.ut.ee
http://www.tuit.ut.ee
mailto:Liina.Kuum@ut.ee
http://www.magna-charta.org
mailto:illegaard@hot.ee
mailto:renata@ut.ee
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Birute Klaas valiti aasta naiseks
V arje  S o o ta k

Kolmapäeval anti Eesti Et
tevõtlike Naiste Assotsiat
siooni aasta naise tiite l TÜ 
filosoofiateaduskonna de
kaanile prof Birute Klaasile.

Käesolev aasta on ülikooli 
ainsal naisdekaanil, professor 
Birute Klaasil olnud sündmus
terohke. Aasta algul kandi
deeris ta rektoriks, kevadel 
määrati Leedu aukonsuliks 
LÕuna-Eestis, eile algas tema 
õppetooli korraldatav rahvus
vaheline konverents,

Birute Klaas on lõpetanud 
Tartu Ülikooli 1981 ja töötab 
siin 1987. aastast. Temal ja 
ta ehitusinseneri haridusega 
abikaasal Riivol on kaks last. 
Tütar Maarja Õpib Tartu Üli
koolis etnoloogiat ja Helsingi 
Ülikoolis kultuurantropoloo
giat, poeg Hannes TÜs riigi- 
teadusi.

Rektorikandidaat

Üliõpilased esitasid filosoo
fiateaduskonna dekaani ja 
õppetooli eesti keel võõrkee
lena professori Birute Klaasi 
rektoriks kandideerima koos 
Jaak Aaviksooga. «Nõustusin 
kandideerima, sest leidsin, 
et ülikooli probleemidest on 
vaja rohkem rääkida. Suurte 
organisatsioonide puhul kipub 
olema nii, et selle liikmed ei 
tunneta, mis suunas peab or
ganisatsioon liikuma ja mis on 
nende endi eesmärk selles,» 
põhjendab prof Klaas enda 
kandideerimist.

Tema sõnul see probleem 
kestab. «Ülikooli arengu üks 
põhiprobleeme ongi see, et 
ülikooli liikmed ei ole alati 
selle arengusse kaasatud. 
Seda näitab ilmekalt ka aren- 
gukonverents -  vähe osalejaid 
oli kodulehe foorumil ja ka

T U N N U S T U S I  TU  
N A I S T E L E

Prof Heidi-lngrid Maaroos -  
aasta naine 1994 

Prof Marju Lauristin -  aasta
te naine 1997

Filosoofiateaduskonna dekaan professor Bwute Klaas valiti aasta naiseks 16 kandidaadi 
seast. a rh iiv

arengukonverentsil ei olnud 
väga palju inimesi. Sügavalt 
kurvastas mind aga see, et 
seal oli vähe üliõpilasi.»

Teiseks oluliseks problee
miks peab prof Klaas seda, 
et ülikooli võtmefiguur oleks 
professor. «Professorid ei tun
neta ennast alati eriala juhti
dena. Enne ei hakka ülikoolis 
asjad muutuma, kuni professor 
ei käsitle ennast eriala juhina, 
vaid loodab korraldusi ja raha 
ülevalt poolt. Kui ta tegutseb 
selle nimel, et kindlustada 
eriala arenemiseks soodne 
keskkond, alles siis hakkavad 
asjad muutuma,» rääkis aasta 
naine Birute Klaas.

Leedu aukonsul

Aprillis nimetati prof Birute

Klaas Leedu aukonsuliks ja 
Lossi tänava õppehoones avati 
aukonsulaat.

Küsimusele, milles seisneb 
aukonsuli tegevus, vastas 
Klaas, et eeskätt püüab ta 
kaasa aidata kultuurisuhtluse 
elavdamisele. Juba aukonsu
liks nimetamise ajal toimus 
ülikooli ajaloo muuseumis 
leedulaste kontsert, sügisel 
avati samas Leedu heraldika 
näitus. Üks Leedu näitus on 
praegu avatud Tallinnas. 
«Tegelen selle näituse Tartus
se toomise vahendamisega. 
Jõudumööda olin abiks ka 
draamafestivalil 2003, kus 
oli külaliseks kuulus lavastaja 
Nekrocius.»

Aukonsulil tuleb ka mit
mesugust kahe riigi vahelist

informatsiooni vahendada nii 
hariduse kui ka äri valdkon
nas. «Inimestel on lihtsam 
asju ajada, kui näiteks Leedu 
on Eestist rohkem informeeri
tud,» ütles Klaas.

Suure emotsionaalse laen
gu saab isa poolt leedulanna 
Birute Klaas aga suhtlemisest 
Tartu Leedu väikese kogukon
naga. «Mul on väga hea meel 
nendega suhelda, nii saan ka 
oma leedu keelt pärast isa 
surma elus hoida.»

Õppetooli juhataja

Prof Klaas juhatab 1999. aas
tast õppetooli eesti keel võõr
keelena. Samuti on ta tegev 
eesti keele nõukogus ning eesti 
keele ja kultuuri akadeemilise 
välisõppe programmis.

«On vaja luua tingimused, 
et oleks tagatud eesti keele 
funktsioneerimine kõikides 
kasutusalades, samuti kogu 
Eestimaal. Selleks on tehtud 
põhjalikke seisundiuuringuid 
keele erinevates kasutus- 
sfäärides,» nentis prof Klaas.

«Neljapäeval ja reedel toi
munud konverentsi üks ees
märk on anda ka ülevaateid 
selles vallas tehtust. Praegu 
arvatakse, et eestlasele piisab 
ühest võõrkeelest -  eesti ja 
inglise keelest, aga mitme
keelne Euroopa eeldab oma 
liikmetelt mitme võõrkeele 
valdamist, mis ei pruugi 
sugugi olla ainult suure ka
sutusalaga keeled,» rääkis 
prof Klaas. Tema sõnul ei tohi 
kindlasti alahinnata ka vene 
keele osatähtsust.

Eesti keele ja kultuuri 
akadeemilise välisõppe prog
rammi eesmärk on prof Klaasi 
sõnul kasvatada eesti keelt 
ja kultuuri tundvate isikute 
hulka. «Kui välisülikoolides 
oleks rohkem lektoreid, kes 
koondaksid enda ümber eesti 
keelest ja kultuurist huvitatud 
üliõpilasi, suureneks nende 
kaudu ka Eesti tuntus ja nii 
kaasneks ka positiivne meel
sus Eesti suhtes.»

Klaasi sõnul on Soome riigil 
on oma lektorid maailma 90 
ülikoolis ja nende lektorite 
tegevust toetab riik. Eesti riik 
toetab praegu kolme ülikooli. 
Eesti keele lektoraate on aga 
mitmel pool maailmas.

Homme raamatuoksjon
V arje  S o o tak

Homme kell 11.15 algab pea
hoone aud 102 VII ülikooli 
raamatupoe oksjon.

Tänavu on raamatupoe 
juhataja Lilian Mutso (pildil) 
sõnul oksjoni teemaks Eesti 
söja-ajaloolised ja sõjandus
likud, Eesti kiriku-, kooli- ja 
koduloolised ning Eesti vane
mad ja haruldased raamatud.

«Varasematel aastatel ei 
ole kunagi nii palju trükiseid 
oksjonile läinud kui tänavu 
-  üle 500. Sel aastal on sui
sa sada trükist rohkem kui 
eelmisel aastal. Väga palju 
kogunes just pisitrükiseid,

sh erinevate seltside, liitude 
ja ühisuste põhikirju,» rääkis 
Lilian Mutso.

Raamatupoe juhataja Lilian 
Mutso lisas, et ka kataloogi 
ostmise järgi on märgata 
suurt huvi oksjoni vastu.

Kataloogi on ostetud ka 
Tallinnas.

«Ülo Matjuse ja Vello Paatsi 
abiga püüame oksjonitradit- 
siooni igal aastal jätkata.»

Valik oksjonile minevatest 
raamatutest oli vaadata kori- 
dorivitriinis.

Kataloogi ja valiknäitusega 
saab tutvuda veel ühe tunni 
jooksul kohapeal enne oksjoni 
algust.

Tartu Ülikoolis toimub rahvus
vaheline emakeele konverents
I l la r i  Lään

Eile algas ülikoolis kahe
päevane rahvusvaheline 
konverents «Emakeel ja te i
sed keeled IV».

Eesti keele (võõrkeelena) 
õppetooli korraldataval kon
verentsil käsitletakse eesti 
keelt teiste keelte kontekstis, 
eesti keele õpetamist võõr
keelena (teise keelena) ning 
mõjukeeli ja võõrkeelepoliiti- 
kat Eestis.

Põhitemaatika -  keel ja 
ühiskond, keeleõppe metoodi
ka ja kontrastiivne lingvistika

vaatleb muutuvat keelt muu
tuvas maailmas.

Konverents on kujunenud 
õppetooli teadustöö oluliseks 
väljundiks, kontrastiivse 
keeleteaduse ning eesti keele 
võõrkeelena ja teise keelena 
uurimistulemuste esitlemise 
ürituseks, aga ka rahvusvahe
lise koostöö edendajaks.

Tutvustatakse ka 2003. 
aasta lõpuks valmiva «Eesti 
keele arendamise strateegia» 
(2004-2010) koostamiseks 
tehtud uurimusi ja seisundi- 
kirjeldusi mõjukeelte osast 
Eestis ning kaardistatakse

Eesti võõrkeelepoliitika piir
jooni.

Konverentsil peetud ette
kanded on ilmunud kogumi
kes «Emakeel ja teised kee
led». 2002. aastal välja antud 
kogumik «Emakeel ja teised 
keeled III» alustas ülikooli 
eesti keele (võõrkeelena) 
õppetooli toimetiste sarja. Ka 
selle konverentsi ettekanded 
avaldatakse kogumikuna 
2004. aastal.

Konverentsi korraldamist 
toetab haridus- ja teadusmi- 
nisteerium.

Esimene konverents toimus

Ilmus e-ajakirja Novaator 2. number
Oktoobris ilmuma hakanud 
TÜ Tehnoloogiainstituudi 
koordineeritava e-ajakirja 
teises numbris saab lugeda 
artikleid «Uued tooted ja ris- 
kikapital», «Arendusideede 
rahastamine riiklike toetuste
ga», «IRC võrgustik -  suuren
damaks kasumit ja tootmise 
efektiivistamist» jt.

T eh n o loog ia in stitu u d i 
direktor prof Mart Ustav

kirjutab juhtkirjas: «Oleme 
veendunud, et ülikoolide ja 
ettevõtete vaheline partnerlus 
probleemide lahendamisel 
on heaks eelduseks edukale 
innovatsioonile ja tehnoloogi
lisele tootmisprotsesside uue
nemisele ettevõtetes. Samas 
napib alati rahalisi vahendeid 
ideede realiseerimiseks nii et
tevõtetes kui ka ülikoolides.»

Kord kuus ilmuv e-ajakiri

on suunatud uuendusmeelse
le ettevõtjale.

Novaator loob platvormi, 
kus kohtuvad ettevõtete vaja
dused, teaduse võimalused ja 
nende koostööd soodustavat 
organisatsioonide tugi.

E-ajakirja selle numnbri 
küsitlus on ettevõtete ja üli
kooli koostöö kohta.

Loe ajakirja aadressil 
www. novaator, ee.

T AN A L E H E S

Tudengisügise
lisaleht
LK 5-6

AEGEE korraldab 
keeltepäeva
LK 3

Arvamus
Üle Niinemets 
palgareformist
LK 2

U U D IS E D

Prof Mihkel Kase 
mälestuspäev
Täna tähistatakse silmapaistva 
Eesti arstiteadlase ja tervise- 
edendaja prof Mihkel Kase 
100. sünniaastapäeva.

Kell 11 viiakse lilled prof 
Kase kalmule Vorbusel. Kell 
12 ajaloo muuseumis algaval 
konverentsil räägib prof Kase 
elust ja tegevusest emeriitprof 
Astrid Saava, tema disser
tatsiooni aegumatusest Argo 
Soon. Teemal «Prof Mihkel 
Kask kui tänapäeva nakkus
haiguste epidemioloogia 
eelkäija« kõneleb Kuulo Kut
sar. Kõnelusi Mihkel Kasega 
meenutab Endel Türi. Täna
päeva tervishoiu instituudist 
teeb ülevaate prof Raul-Allan 
Kiivet, Tervise Arengu Insti
tuudist Maarike Harro.

Ülikooli ajaleht 55
21. novembril tähistab UT toi
metus ajalehe 55. sünnipäeva.

Kell 9-10 on toimetuses ava
tud uksed, kus võetakse vastu 
hommikusi uudiseid.

Kl 10-13 toimub nõukogu 
saalis aastapäevaürituste ava
mine ja seminar.

Üritused avab prorektor 
prof Tõnu Lehtsaar.

Järgnevad prof Juhan Peeg
li, prof Rein Veidemanni ja 
ajakirjandusosakonna juhata
ja Halliki Harro sõnavõtud. 
Hillar Palamets teeb ülevaate 
«TRÜ» ja UT» 55.

Kl 11 algab seminar «Kas 
ülikoolilehed on PR-lehed, 
infolehed või traditsioonilised 
ajalehed?», kus osalevad TPÜ, 
TTÜ, EPMÜ jt ajalehtede toi
metused.

Kl 14 avatakse raamatuko
gus näitus.

1948. aastal ilmuma haka
nud ajalehte on toimetanud 
aegade jooksul Johannes 
Feldbach, Juhan Peegel, Hil
lar Palamets, Rein Veidemann 
jt-

O N L IN E - K Ü S IT L U S

Kas üliõpilaspäevad on 
end ammendanud?

Vastajaid: 181

Uus küsimus: Kas oled ülikooli 
ajalehele kaastööd teinud? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/.

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/ajaleht/
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K I R I

Aeg radikaalseks 
palgareformiks?

Dots Ülo Niinemets tõstatab palgareformi küsimuse, a rh iiv

Kas ei oleks aeg diferentseerida palga
astmestikku vastavalt tulemustele ning 
loobuda lisatasudest ja mitme ametiposti 
pidamisest?

UT K Ü S I B

Mida räägivad ajaloola
sed spordikonverentsil?

elavdada Läänemere-äärsete

Kehakultuuriteadus
konna juubelinäitus

Kehakultuuritudengid võimlatunnis. a v o ju u s

Konverents ja aktus

riikide noorte ajaloolaste 
suhtlust ning innustada neid 
tegelema olümpia- ja spordi- 
ajaloo uurimisega.

Ühtlasi on konverents esi
mene sündmuste reas, millega 
tähistatakse TÜ kehakultuuri
teaduskonna 75. aastapäeva. 
Avatakse ka teaduskonna 
juubelinäitus.

Teine tööpäev algab noorte 
ajaloolaste töötoaga, mida 
juhendab prof Norbert Müller 
Johannes Gutenbergi Üli
koolist Mainzist. Tema ja 
dr Joachim Rühi Saksamaa 
Spordiülikoolist Kölnist on 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
spordiajaloolased.

Korraldajad on tänulikud 
Eesti Kultuurkapitalile kon
verentsi lahke toetamise eest. 
Sellega loodetakse anda tõu
ge Läänemere-äärsete maade 
noorte spordiajaloolaste 
edaspidistele regulaarsetele 
töökogunemistele.

tuur ja avardus teaduskonna 
tegevus uute erialade (füsio- 
teraapia, õpetajakoolitus) 
ja Õppesuundade (spordi- 
juhtimine, tervisekasvatus, 
tegevusteraapia) lisandumi
sega. TÜ kehakultuuriteadus
kond saavutas sel perioodil 
liikumis- ja sporditeadustes 
rahvusvahelise tunnustuse.

Näitus peegeldab teadus
konna lõpetajate rakendust 
Eesti spordi-, haridus- ja ter
vishoiusüsteemis. Eksponaati
de hulgas on ka auhind, mille 
sai teaduskond Rahvusvaheli
selt Olümpiakomiteelt haridu
se ja spordi edendamise eest. 
Osa väljapanekust on kavas 
muuta hiljem püsieksposit
siooniks.

U U D I S E D

Koostöö õigeusu 
teoloogia õpeta
misel ülikoolis
11. novembril andis Küprose 
ettevõtja Chris Ph. Peleties 
Tallinnas Eesti Apostliku Õige
usu Kiriku (EAOK) keskuses 
usuteaduskonna dekaanile 
Riho Altnurmele üle tšeki 
3000 USA dollariga.

Üleandmisel viibisid ka 
Küprose suursaadik Eestis 
Loria Markides ja EAÕKi 
metropoliit Stefanus.

Riho Altnurme sõnul on 
tegemist annetusega õigeusu 
teoloogia toetuseks Tartu Üli
koolis. «Enne Teist maailma
sõda oli teaduskonnas õige
usu õppetool. Taasavamisest 
saadik on aeg-ajalt õpetatud 
ka õigeusu teoloogiat, viima
ti pidas 2003. aasta kevadel 
ikooniteoloogia kursust mag 
Meletios Ulm,» ütles dekaan.

Annetus võimaldab kutsuda 
teaduskonda külalislektorite- 
na õigeusu teolooge. Nii kirik 
kui ka teaduskond loodavad 
koostöö muutumist regulaar
seks.

Eesti haridus
foorum 2003
5. ja 6. detsembril toimub 
Paides IX haridusfoorum, mis 
käsitleb maakonna, linna ja 
valla osa koolihariduses.

Foorum keskendub maa
kondade haridusküsimustee, 
eriti neile, millel on võtme- 
tähendus paljude teiste hari
dusprobleemide lahendami
sel, nagu haridustee alguse 
küsimused, koolist väljakuk
kumine, erivajadused, täis
kasvanute õpe jpm.

Maakondade esindused 
saavad sõna nn maakondade 
paneelil «Kohalikke lahendu
si üldistele probleemidele». 
Foorumil esinevad Ida-Viru, 
Hiiumaa, Jõgeva, Järvamaa, 
Viljandimaa, Harjumaa, 
Pärnumaa, Lõuna-Eesti jt 
maakonnad.

Teisel päeval tutvustatakse 
paremaid kohalikke ideid, toi
muvad rühmatöö ja ettekan
ded. Ettekanded ja rühma
tööde tulemused avaldatakse 
kogumikus.

Registreerimine 27. no
vembriks aadressil; haridus- 
foorum@haridusfoorum.ee.

Konverents 
alkoholismist ja 
narkomaaniast
2. ja 3. detsembril toimub 
Vanemuise väikeses majas 
alkoholismi ja narkomaania 
ennetamise riikliku program
mi ja HIV/AIDSi ennetamise 
riikliku programmi aasta
konverents.

Tervise Arengu Instituudi 
korraldatava konverentsi 
eesmärk on kompleksselt 
käsitleda HIV/AIDSi ja uimas- 
tiproblemaatikat erinevates 
eluvaldkondades, kuidas 
tõhustada ennetustegevust 
ning parandada ravi- ja re- 
habilitatsiooni teenuste kätte
saadavust ning kvaliteeti.

Konverents on suunatud 
poliitikutele, maavalitsuste 
ja kohalike omavalitsuste 
esindajatele, õpetajatele, 
kriminaalhooldus- ja vangla
ametnikele, õpilastele, üli
õpilastele, politseinikele, aja
kirjanikele, lastevanematele, 
uimastite ja HIV/AIDSi enne
tamise, ravi, rehabilitatsiooni 
ja nõustamisega tegelevatele 
spetsialistidele ning teistele 
huvilistele.

Osavõtt on tasuta.
Info: www.tervis.ee või 

aadressil virge@tervis.ee.

Ü lo N iin e m e ts
taimefüsioloogia õppetooli 
dotsent

Minu meilikasti saabus 
hiljuti teadus- ja arendus
osakonnast dokument «Eu
roopa Liidu teadusuuringu
te ja tehnoloogia arengu 6 . 
raamprogrammi projektide 
korralduse eeskiri».

Muu hulgas õpetab eeskiri 
legaalsel viisil grandihoidjale 
Euroopa projektist lisatasu 
maksma. Juriidiline võimalus 
on olemas, kuna Eesti teadus
asutustes puudub nn püsiv 
töötajaskond.

On selge, et kitsaste aega
de üleelamiseks on lisatasu 
makstud ETF-i grantidest, 
sihtfinantseeritavatest teema
dest, välisgrantidest. Samuti 
töötavad ülikooli õppejõud 
ja teadurid tihti samaaegselt 
mitmes teadusasutuses, lisaks 
veel spin-off-firmades ja isikli
kes firmades.

Tahaksin siinkohal tõsta
tada ülikoolis küsimuse, et 
kas selline «raskete-aegade» 
taktika on edaspidi mõistlik 
ja jätkusuutlik?

Ametipalk ja lisatasud

Ametipalk on üks motivaato- 
ritest, kuid lisatasud ja teenis
tus väljastpoolt ülikooli hägus
tavad ametipalga rolli. Kui 
erafirmades toimetamine ei 
anna kohe praegu tunda tea- 
dusproduktsiooni ja Õppetöö 
kvaliteedi osas, siis pikemas 
perspektiivis on mõju kindlasti 
olemas.

Teiseks. Grandid on eelkõi
ge noorte uurimistöö toetami
seks ja labori uuendamiseks. 
Selle raha maksmine praegu 
karjääri tipus olevate teadlas
te sissetulekute suurendami
seks ei anna tulevikus mitte 
midagi tagasi. Lisatasude 
maksmine käib ka valdavalt 
grandi- või teemajuhi suva 
järgi, mistõttu edukas, kuid 
ilma oma finantsallikateta 
noorema põlvkonna teadla
ne ei pruugi mingit lisasüsti 
saada.

Lõppkokkuvõttes on ühed ja 
samad inimesed eri projektide 
täitjad ja hoidjad eri kohtades, 
kuid teadussuuna kvalitatiiv
set arengut ei toimu.

Nendel põhjustel pole ma 
Tartu Ülikooli tööle tulemisest 
alates neli aastat tagasi enda
le sentigi lisatasu maksnud, 
kuigi praeguseks on kasuta
da viis finantsallikat (ETF-i 
grant, sihtfinantseeritav 
teema, kaks europrojekti al
likat, tippkeskus), järgmisest 
aastast lisandub kaks euro- 
grandi allikat.

Nüüd, kus minu grupiga 
liitub tulevast aastast kaks 
Marie Curie järeldoktorit, 
kumbki palgaga ca 4000 
eurot kuus, tundub dotsendi 
miinimumametipalk madal.

Palk vastavalt tulemustele

Varasemal töökohal Tallinna 
Pedagoogikaülikooli ökoloogia 
instituudis koosnes ameti
palk neljast sambast: vastava 
ametikoha miinimumtasu, 
vastutuse määr (grupi suurus, 
grantide või teemade juhtimi
ne), (CC-artiklid pluss kraadi
õppurite juhendamine, sisse
toodud raha hulk (grandid 
jm lepingud). Iga eraldi grupp 
võis suurendada ametipalka

25-50% ja mingeid suvalisi 
lisatasusid polnud.

Kas ei oleks aeg ka meil üri
tada diferentseerida palgaast
mestikku vastavalt tulemuste
le ja loobuda lisatasudest ning 
korraga mitme ametiposti 
pidamisest.

Teoorias on see ju ka prae
gu võimalik, kuid praktikas 
puuduvad teaduskondadel 
selleks vahendid.

Miks mitte saada need 
vahendid nii, et vastavate 
ametikohtade miinimumta
su mõneks ajaks külmutada 
-  näiteks järgmiseks kolmeks 
aastaks?

Edukad teadlased kirjuta
vad grandiprojekte nii ehk 
naa, kuid ametipalga fiksee
rimine teatud kindlal ja üsna 
kõrgel tasemel ei motiveeri 
neid, kes napilt vastava ameti
koha nõuetega toime tulevad.

Näiteks, professori mii

nimum võiks olla kaks CC- 
artiklit aastas, ETF-i grant, 
sihtfinantseeritav teema ja 
doktorandi juhendamine. Va
nemteaduril üks CC-artikkel, 
ETF-i grant ja kraadiõppuri 
juhendamine. Kõik, mis nüüd 
sellest miinimumist üle, 
suurendaks ametipalka. Mii
nimumist allapoole jäämine 
tähendaks ikkagi vanemtea
duri miinimumpalka, kuid 
uuesti valimisel või atesteeri
misel ametiskaalal allapoole 
liikumist.

Loomulikult tulevad
teadurite palgad küll 
sihtfinatseeritavast teemast, 
kuid asja saaks kindlasti sel
geks teha ka TKN-ile, kes nii 
ehk naa selles suunas liigub.

Põhimõtteliselt tekiks nn 
tenure-track-süsteem prae
guse läbipaistmatu ja vähe- 
motiveeriva palgakorralduse 
asemele.

Vastab kehakultuuriteadus
konna dekaan prof Vahur 
Ööpik.

Täna kell 11 avatakse spor
dimuuseumis I Balti noorte 
ajaloolaste olümpia- ja spordi- 
ajaloo konverents.

Kahel päeval saab kuulata 
Läti, Leedu, Soome, Saksa
maa ja Eesti spordiajaloolas
te ettekandeid. Temaatika 
hõlmab antiiksete olümpia
mängude ajalugu, olümpia- ja 
spordiliikumise arengujooni 
eri maades, natsionalismi ja 
spordi seoseid ajaloos, naiste 
osalemist olümpialiikumises 
jpm. Üks ettekanne on pühen
datud teaduskonna esime
sele dekaanile Fred Kudule, 
kelle väljapaistvat tegevust 
olümpiasportlaste treenerina 
analüüsib tema kunagine õpi
lane Henn Vallimäe.

Konverentsi korraldavad 
kehakultuuriteaduskond, Ees
ti Olümpiaakadeemia ja Eesti 
Spordimuuseum eesmärgiga

M ati Pääsuke
professor, spordibioloogia 
ja füsioteraapia instituudi 
juhataja

Täna kell 13 avatakse Eesti 
Spordimuuseumis (Rüütli 
15) kehakultuuriteaduskon
na 75. aastapäeva näitus.

Väljapanek sisaldab tee
masid «Kehalise Kasvatu
se Instituut 1928-1944», 
«Kehakultuuriteaduskond 
1945-1991» ja «Kehakultuu
riteaduskond 1992-2003». 
Näitus kajastab teaduskonna 
struktuuri, õppe- ja teadus
tööd ning arendustegevust 
eri perioodidel. Põhjalikumalt 
on ette valmistatud periood 
1992-2003, mil muutus struk-

21. novembril kell 11 jätku
vad kehakultuuriteadus
konna aastapäeva üritused 
konverentsiga «75 aastat 
kehalise kasvatuse ja spor
dialast kõrgharidust Eestis: 
kuidas edasi?».

Ajaloo muuseumis esinevad 
kehakultuuriteaduskonna de
kaan prof Vahur Ööpik, Eesti 
Olümpiakomitee president 
Mart Siimann, Eesti Treeneri
te Ühenduse juhatuse esimees 
Jaak Salumets, SA Tallinna 
Lastehaigla osakonnajuhataja 
dr Adik Levin, Jalgpalliklubi 
Flora arst dr Gunnar Männik,

Enn Lilienthal Eesti Kehalise 
Kasvatuse Liidust ning TÜ 
audoktor Jüri Daniel Toronto 
Ülikoolist.

22. novembril kell 12 toi
mub aulas aastapäevaaktus. 
Ettekande teeb TÜ audoktor 
prof Bengt Saltin Kopenhaa
geni Ülikoolist.

Kell 14 toimub spordihoones 
korvpalliturniir, kus vastamisi 
on eri lendude lõpetajad.

Üritustele on oodatud kõik 
teaduskonna omaaegsed ja 
praegused õppejõud, tööta
jad, üliõpilased, sõbrad ning 
tuttavad.

mailto:foorum@haridusfoorum.ee
http://www.tervis.ee
mailto:virge@tervis.ee
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Peakorraldaja:
Tartu Üliõpilasmaja ja Ülikooli Kultuuriklubi

Korraldajad:
TÜ Üliõpilasesindus, EPMÜ Üliõpilasesin
dus, Tartu Kõrgem Kunstikool, Kaitseväe 
Ühendatud Õppeasutused, AEGEE-Tartu, 
AIESEC-Tartu, Eesti Arstiteadusüliõpilaste 
Selts, EEÜÜ, Agape Eesti, ESN Tartu, Tartu 
üliõpilaste looduskaitsering, Ülikooli filmi
klubi, Tartu Üliõpilaste Väitlusklubi, Alpiklubi 
FIRN, TTÜ Saunaklubi, FC Fauna, Vane
muine, Sadamateater, TÜ Kunstimuuseum, 
Club Tallinn, Atlantis, XS, Varjend, Püssiro
hukelder, Raatuse Kaubamaja, Spordipubi 
Manhattan, Arena tervise- ja spordiklubi

E S M A S P Ä E V ,  17.  N O V E M B E R

kl 14-15 Raadiomäng
Tudengisügis 2003 kaelakaardile RING fm -  104,7 MHz

kl 19 Mälukas Tartu Üliõpilasmaja osalustasu 100.-
kl 22 Tanzulka, DJ Zoja Puhur Tartu Üliõpilasmaja 40.-

T E I S I P Ä E V ,  18 .  N O V E M B E R

kl 6 AVATUUT Raatuse 22, Pepleri 14, Tugiase 7
tasuta
kl 7 HOMMIKUORIENTEERUMINE Raekoja plats tasuta
kl 9.15-9.30 Tudengisügise info RING fm -  104,7 MHz
kl 12 R. Cooney, J. Chapmani farss

«Mitte praegu, kallis!» Vanemuise suur maja soodushinnaga
kl 14-18 TÖÖTUBA «MAALIME PILTI VIPILE» TÜ Raamatukogu tasuta
kl 17 Rennivõistlus algajale keeglisõbrale Manhattan 25.-
kl 17-19 Kaljuronimisharjutused tudengitele Lõunakeskus 10.-
kl 18 Loengusari «Kultuur ei kopita» -  «Sek

suaalvähemuste sotsiaalprobleemid» Keemiaring
kl 18 TUDENGISÜGIS 2003 AVAMINE TÜ Raamatukogu
kl 18.15 DISKUSSIOON

«QUO VADIS, UNIVERSITAS?» TÜ Raamatukogu tasuta
kl 19 PILETI LAAT TÜ Raamatukogu soodsad hinnad
kl 19 M. Molese nüüdistantsuetendus

«Outbond» Sadamateater

öood

kl 20 TUDENGIBÄND Tartu Üliõpilasmaja 50.-*/ 75.-
kl 20 Filmiõhtu: «Tribla nagu Beckham» Illusioon 20.-
kl 22 Püssika laulupidu: P. Puis ja Popsid Püssirohukelder 25.-
kl 22 Tudengieri «Student Wet-Night»

DJ V. Kollom Atlantis 25.- kuni 50.-
kl 22 Tere, talv! DJ A. Piirsalu XS 0.-*/ 30.-

K O L M A P Ä E V ,  19 .  N O V E M B E R

kl 9.15-9.30 Tudengisügise info
kl 9.30 Hommikupalvus
kl 11.30 ja JOONISTAME TUDENGISÜGIST
13.30

RING fm -  104,7 MHz 
TÜ peahoone 227 
Biomeedikum, Oeconomicum,
Lossi õppehoone, füüsikahoone, 
EPMÜ peahoone tasuta

tasuta
tasuta

kl 12-18 Keeled kõnelevad
keeletunnid, workshop'id jpm Lossi õppehoone

kl 14 Kodulooline retk Emajõe ääres Raekoja plats
kl 14-16 Õllepäev: õllekabe tudengitele Raatuse Kaubamaja
kl 14-15 Leivaring Küüni 5 В ees
kl 16 SILLA EKSTREEM *takistusrada 

*zoom-zoom mazda 3 tõmbamine
*saun «Tudeng puhtaks!» jpm põnevat Turu sild

kl 17 Set Free Session Set Free skatehall, Kivi 21
kl 18 PÄNTRIKINO Raatuse 22 seinal
kl 18 Avalik debatt: «Kas eestlased on

liiga individualistlikud?» Keemiaring
kl 18 Vanad loodusfilmid Vanemuise ringauditoorium
kl 19 ETLUSKONKURSS TÜ Kunstimuuseum

tasuta

tasuta

tasuta

8,- /10.- 
tasuta

kl 19 SÜGISKONTSERT I -
LIISI KOIKSON JA MAREK TALTS endine EPA klubi, Veski 6

kl 19 Kultuuride karneval «Be part of the world! TÜ kohvik
kl 20 Filmiõhtu: «Ja sinu ema ka!» Illusioon
kl 20-23 KUNSTIDE ÖÖ -

avatud muuseumid ja galeriid, esinevad tudengikollektiivid 
kl 20 Camerata Universitatis Tartuensis, 
kl 21 Üliõpilassegakoor 
kl 21.30 ja 22.30 TÜ Rahvakunsti- 
ansambel
kl 21 TÜ Kammerkoor, 
kl 22 Tartu Üliõpilasteatri luulekava 
kl 20-23 Giid ja eesti multifilmid 
kl 20.30 ja 21.30 FA Schoia 

kl 22 Retro groove DJd E. Mander, A. Aaver
kl 22 Tudengiseksikas DeeJay Aav
kl 22 Russky standart DJ V. Frik
kl 22 Püssika Houseband ver 2

Tartu Linnamuuseum

Tartu Kunstimaja

TU Kunstimuuseum 
Filminukkude Galerii 
Kivisilla Pildigalerii 
Club Tallinn 
Atlantis 
XS
Püssirohukelder

40.-*/ 60.- 
10.- 

20.-

tasuta

tasuta

tasuta

tasuta 
tasuta 
tasuta 

0.- kuni 60.- 
0.- kuni 60.- 
0.- kuni 40.- 

tasuta

N E L J A P Ä E V ,  2 0 .  N O V E M B E R

kl 9.15-9.30 Tudengisügise info RING f m - 104,7 MHz
kl 11-16 Doonoripäev TÜ Raamatukogu 202
kl 14.15 Pärastlõuna lauamänguga

«Reis ümber Eesti» Vanemuise 46 fuajee tasuta
kl 16 TREPISPRINT Raatuse 22 tasuta
kl 16-18 Veinipäev: veinikabe tudengitele Raatuse Kaubamaja
kl 18 PÄNTRIKINO Raatuse 22 seinal tasuta
kl 18.15 Slaidiõhtu looduskaitseringi

Venemaa retkest Struve 2 8.- /10.-
kl 18.15 Paneelvestlus

«Okultism -  mäng hingega?» Keemiaring
kl 19 SÜGISKONTSERT II -  VIRRE EPA klubi 30.-*/50.-
kl 20 TUDENGIFILM

*tudengite moeshow S.A.S.S.U. Tartu Üliõpilasmaja 50.-*/75.-
kl 22 Imre Mürk ja Razor Püssirohukelder 25.-
kl 22 Eufo:ria@Atlantis

DJ R. Rooma, DJ E. Hurt Atlantis, Star Cafe 0.- kuni 60,-
kl 22 Dekanaat: valgusfoori pidu

DJ H. Merikan XS 30.- kuni 60.-
kl 23 Thursday Beats

DJd Studious, Mowka, Alex H Varjend 0.- kuni 30.-
kl 23.30 Taize palvus Pauluse kirik

R E E D E , 2 1 .  N O V E M B E R

kl 9.15-9.30 Tudengisügise info RING fm -  104,7 MHz
kl 12 Tuvide toitmine Pirogovi plats tasuta
kl 16-19 SESSIKS SALEDAKS TÜ Spordihoone tasuta

kl 15-17 Esma Auto zoom-zoom
kl 16-19 aeroobikafestival ja show TÜ Spordihoone tasuta
kl 16-17 jalgpall ja žongleerimisvõistlus TÜ Spordihoone tasuta
kl 17-18 sportlikud võistlused TÜ Spordihoone tasuta
kl 18-19 kaljuronimise võistlused TÜ Spordihoone maneež tasuta

kl 16-18 Õllepäev: õllekabe tudengitele Raatuse Kaubamaja
kl 20 SÜGISKONTSERT I I I -

CHUPACABRA JA GENIALISTID Tartu Üliõpilasmaja 50.-*/ 75.-
kl 20 Filmiõhtu: «Novo» illusioon 20.-
kl 21 Sõbrakeegel Manhattan 4 x 25.-
kl 22 Sounds of Hip Hop

MC Chalice DJ Mõis, Overdoz, Kashu CIubTallinn 40.-/ 80.-
kl 22 Retronight DJ T. Puna, M. Sun Atlantis, Star Cafe 75.- kuni 90.-
kl 22 Tudengibaar DJ J. Sepp XS 0.- kuni 80.-
kl 22 Trahter Püssirohukelder 35.-
kl 23 Hot Jam DJd Hill, Squt. Varjend 0.- kuni 30,-

L A U P Ä E V ,  2 2 .  N O V E M B E R

kl 10 Tudengite meistrivõistlused bowlingus Tartu Bowiingklubi
kl 12 Tartu Skatehalli avamine Võru tn 47E tasuta
kl 12-14 Vee- ja vilepäev: veekabe tudengitele Raatuse Kaubamaja
kl 19 G. Rossini ooper «Sevilla habemeajaja»

(esietendus) Vanemuise väike maja 100.-
kl 22 STUDENT X -FES T 2003

*flat võistlus * trial demo *breiktantsijad
*tatoo ja kehamaalingud
*ansamblid Recycle Bin, Siide 50 ja DJd Tartu Üliõpilasmaja 30.-*/ 50.-

kl 22 Jammin' Stanton Warriors DJ Mac Club Tallinn
kl 22 Letipidu ehk ainult mehed.

L. Pihlap, DJ Mike Sun, DJ V. Rohtmets Atlantis, Star Cafe 75,- kuni 90.-
kl 22 90 FM DJ Virx XS 0.- kuni 75,-
kl 22 Meie Mees Püssirohukelder 50.-
kl 23 drumandbass.ee presents:

DJd Sir Lenin, Hextail Varjend 0.- kuni 30.-

P Ü H A P Ä E V ,  2 3 .  N O V E M B E R

kl 11 Vaatemänguline veepidu Arena spordi- pealtvaatajatele
jaterviseklubi tasuta

kl 13 «Pilk klaariks!
Taasintegreerumine ühiskonda» Püssirohukelder tasuta

kl 19 В. M. Koites «Roberto Zucco» Sadamateater 40.-*
kl 20 AG-Projekt Püssirohukelder tasuta

E-P Keegel tudengitele -50% Manhattan
E-N Tudengibowling kuni kl 18.00 90 kr/h Tartu Bowiingklubi
E-P POP Sport tudengitele soodustus 15% Zeppelin

* sooduspilet ISIC kaardiga
KOHTUMISENI TUDENGISUGISEL!

http://www.ut.ee/studentdays
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18 X ■ JFLASH -

Tudengisügis — sportlik ja 
aktiivne meelelahutus

Maskoti nimi on Willem Etlus- ja fotokonkurss

E li L il le s  
M a rta  V a sa rik
Tartu Ülikooli Kuituuriklubi

Maha ei tohi magada virguta
vat hommikuorienteerumist, 
mis algab kel! 7 hommikul 
Raekoja platsil ja kavast leiab 
selle 18. novembri juurest. 
Saab palju nalja, veidi sporti 
ning toredaid auhindu.

Silla ekstreem kolmapäeval 
ja trepisprint neljapäeval on 
mõeldud tõsistele tegijatele, 
kes ei karda keerulisemaid 
spordialasid, nagu ümber
maailmareis. Korraldajatel 
on varuks mitmeid üllatusi. 
Tähelepanu trepisprintijad, 
seekord pannakse võimed 
proovile Raatuse 22 ühis
elamus ning tegu on endise 
trepijooksu üritusega, kuid 
seekord siis juba uues kuues 
ning erinevate viguritega.

Uutest üritustest tuleks 
kindlasti mainida aeroobi
ka- ja spordifestivali «Sessiks 
saledaks» 21. novembril Tartu 
Ülikooli Spordihoones. Ae- 
roobikategemist juhendavad 
Tartu tuntumad treenerid, 
kes esindavad erinevaid stiile. 
Showe sinemist on lubanud 
Marek Kalmus ja Shate tant
sutüdrukud.

Samal ajal mängitakse 
kõrvalsaalis jalgpalli, toimu
vad žongleerimis- ja kalju- 
ronimisvõistlused, ka pealt
vaatajad saavad sportlikes 
võistlustes kaasa lüüa.

Aeroobikast ei jäeta kõrvale 
ka ürituste maskotti, kes kogu 
üritusele soojendust teha 
aitab.

Ekstreemsusi

Üheks ekstreemsemaks ning 
elamusterohkemaks ürituseks 
kujuneb kindlasti 22. no
vembril Tartu Üliõpilasmajas 
toimuv Student X-fest, mis 
oleks järg uue Tartu sisehalli 
avamisele ning selle raames 
toimunud võistlustele.

Üritusel esinevad mitmed 
bändid ja DJ-d, stiilidest on 
esindatud rock, hip hop ja 
d’n’b. Kohapeal on näiteks 
Trinity, Via Whore (Pink 
Banana Music), DJ LL, bändi
dest võib nimetada Recycle 
Bin'i. Veel võetakse mõõtu 
rahvusvahelises flati võist
luses, näha saab speed triali 
demonstratsioonesinemist, 
nii breiki kui ka capoeirat, au
tasustatakse Tartu Skatehalli 
avamisel toimunud võistluste 
võitjaid. Kohal on ka tätovee- 
ringumeister ning kehamaa- 
lingute tegijad Tartu Kõrge
mast Kunstikoolist ja Eesti 
Kunstiakadeemiast.

Sportlik on ka tudengipäe- 
vade lõpetamine -  pühapäe
val, 23. novembril peetakse 
vaatemängulist veepidu spor- 
di- ja terviseklubis Arena.

10. novembril ristiti Tu- 
dengisügise 2003 maskott 
Willemiks.

Maskoti teekond algas Tartu 
Üliõpilasmaja juurest ja liikus 
Raekoja platsile, kus toimus 
ristimistseremoonia. SÕidu 
ajal kutsuti linnarahvast vab 
juhääldiga ristimisshow le.

Maskotile oli pakutud 
järgmisi nimesid: Pitsu, Vello- 
Vallatu, Mupsik, Tilbik Reba
ne, Tupsu, Õllesõber, Põnta, 
Krinksu jpm.

Sel aastal toimub Tartu tuden- 
gisügisel esmakordselt etlus- 
konkurss.

Tule vaatama ja tunne as
jast rõõmu!

19. novembril kell 19 tuleb 
ajaloo muuseumis esitada 
vabal valikul üks luuletus ja 
proosapala.

Parimatele auhinnad!!!
Kõik võivad osaleda ka et- 

luskonkursi workshop'il, kus 
tuntud näitleja jagab nõuan
deid ja nippe.

Toimus ka fotokonkurss, mis 
sel aastal leidis aset digitaalsel 
kujul!

Teema oli tudengi sügis- 
romantika!

Tegu on digifotonäitusega, 
mis jäi tudengisügise kodu
lehel hääletamiseks.

Hääletamine toimub kodu
leheküljel 10.-18. novembrini. 
Võitja selgub koduleheküljel 
toimuva hääletuse tulemusel, 
parim saab pärjatud väärtus
liku auhinnaga!!!

tudengid rektor Jaak Aaviksoole salli, eelmisel aastal linna-
VARJE SOOTAK

Kaks aastat tagasi kudusid 
pea Andrus Ansipile vaiba.

Tegijal juhtub

Tähelepanelikud tudengisügis- 
lased kindlasti märkavad, 
et alates kolmapäevast on 
kavabukletis pisikene näpu
viga -  hinnad on liikunud ühe 
ühiku võrra allapoole. Korral
dajad vabandavad tekkinud 
segaduse pärast.

Traditsioonid

Jätkame üritustega nagu 
avatuut, piletilaat, tudengi- 
bänd ja -film, päntrikino. 
Etluskonkursi raames toimub 
ajaloo muuseumis workshop, 
kohale on lubanud tulla kirja
nik Mehis Heinsaar.

Bändikonkursile tuleb noori 
muusikuid žüriisse hindama 
muusik Peeter Jõgioja, läbi
rääkimised käivad veel Eesti

Lavamuusika Ühingu esimehe 
Elari Lendi ning Diamond 
stuudio omaniku Reigo Ah
venaga.

Tudengi f ilm ife s t iv a lil  
näidatavaid filme vaatavad 
koos publikuga lavastaja ja 
režissöör Ain Prosa, Eesti fil
mi sihtasutuse direktor Mar
tin Aadamsoo, firmast Ruut 
tele- ja filmiprodutsent Kaupo 
Karelson ning loodetavasti ka 
Ilmar Raag.

Sügis täis muusikat

Eelmisel sügisel alustatud 
aulakontsertide sari jätkub 
sellel aastal vastremonditud 
hoones Veski tänaval, mida 
teatakse endise EPA ldubina. 
Kolmapäeval, 19. novembril 
kell 19 esinevad Liisi Koikson 
ja Marek Talts, neljapäeval

aga keelpilliansambel Virre, 
mis viljeleb kontsertmuusikat 
ja mille järgi saab ka mõnusalt 
tantsu lüüa.

Öö täis 
kunsti ja romantikat

Kolmapäeval kutsub kunstide 
öö kõiki tudengeid ja linnako
danikke romantilisele jalutus
käigule Tartu kesklinnas.

Õhtul kella 8-11 on avatud 
TÜ Ajaloo Muuseum, TÜ 
Kunstimuuseum, Tartu Linna
muuseum, Kivisilla pildigale
rii ning Filminukkude galerii. 
Igal pool on midagi toimu
mas, esinevad tudengikoorid 
ja rahvatantsijad, võimalus 
on vaadata eesti multifilme. 
Üritus on kõigile tasuta ning 
pakub võimalust kultuurselt 
meelt lahutada.

Tudengipäevad toimuvad ka kevadeti. Üks sõiduvahend igiliikurite konkursilt. ARHIIV
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U U D I S E DKeeltepäevale keeli õppima
E U R O O P A  K E E L T E P A E V :  K E E L E D  
K Õ N E L E V A D

Kolmapäeval, 19. novembril Lossi 3 (III ja IV korrus)
Kas tahad üllatada oma ungarlasest sõpra, öeldes tema 

emakeeles: «Kallis sõber, rõõm Sind näha!» või küsida 
kreeklasest tuttavalt «Ti kanei?».

Kui jah, siis tule Euroopa keeltepäeva keeletundidesse 
ja vaata ringi keeltelaadal. Saad teada, milliseid Eestis 
vähem tuntud keeli Euroopas kõneldakse ning võid tutvu
da mõnega lähemalt.

12 -  avamine
12.15-14 keeltelaat, keeletundidesse registreerimine, 
14-14.30 loeng-workshop «Kas keel mõjutab iseloomu?», 
14.45-15.15 loeng-workshop «Milline on huvitav keeleõpe?», 
15.30, 16.25,17.15 keeletunnid (võru, liivi, läti, ungari, poola, 

kreeka, albaania, katalaani ja viipekeel).
Euroopa keeltepäeva toetavad: haridus- ja teadusministee- 

rium, OÜ Clubfashion.

AEGEE liikmed uurivad, kas saavad aru poolakeelsest 
ajalehest. e r a k o g u

K a id i P e ike r
õpetajate seminari 
üliõpilane,AEGEE-Tartu liige

AEGEE-Tartu annab 19. 
novembril Euroopa keelte- 
päeval võimaluse lisada 
oma keelteoskusele vürtsi 
mõne haruldase väikekeele 
õppimisega.

Tudengite sügispäevade ajal 
toimuva keeltepäeva eesmärk 
on tutvustada Euroopa keelte- 
pärandi mitmekesisust ja näi
data, missuguseid huvitavaid 
keeli on Tartus võimalik õppi
da. Tähtis on osata korrektselt 
rääkida oma emakeelt, kuid 
võõrkeelte tundmine on muu
tunud eluliseks vahendiks in
foühiskonnas orienteerumisel 
ja kõrghariduse omandamisel 
nii kodu- kui ka välismaal.

AEGEE võib oma pikaaja
lisele Euroopa tudengitega 
suhtlemise kogemusele toetu
des väita, et keel on see, mis 
rahvaid ühendab. Võõrkeelte 
tundmise vajalikkusest saab 
kõige paremini aru see, kes 
reisib. Oluline ei ole lihvida 
oma keeleoskust laialt levi
nud keelte vallas, tähtsaks 
tuleb pidada ka väikekeelte 
õppimist. Just sellele paneb 
rõhku keeltepäev Tartus.

Miks õppida väikekeeli?

Uurimaks Tartu tudengite 
suhtumist keeltesse ja keele- 
õppesse, viis AEGEE-Tartu läbi 
küsitluse, milles osalejaid oli 
61. Küsisime, mitut keelt kesk
miselt üliõpilane oskab, mis 
keeled need on, mitut võiks 
osata, milliseid väikekeeli 
oleks soov Õppida ja miks.

Selgus, et keskmiselt on 18- 
32-aastane eestlane õppinud 
3-4 võõrkeelt, just nii paljude 
keelte oskamist peetakse ka 
oluliseks. Keeled, mida ena
masti kas koolis või ülikoolis 
kohustuslikus korras õpitakse, 
on populaarsuse järjekorras 
inglise, saksa, prantsuse ja 
vene keel. Keeleõppe põhjus
test mainiti ära võõramaa
lastest sõbrad ja sugulased, 
keele populaarsus ja huvi vas
tava keele või kultuuri vastu. 
Väikekeeled, mida tahetakse 
tundma õppida kas siis ek
sootilise kultuuri või keele

20.-22. veebruarini 2004 to i
mub II üliõpilaste teaduskon
verents TalveAkadeemia.

Märksõnadeks on planeeri
mine, tehnoloogia ja tarbimi
ne. Oodatakse kõikide Eesti 
riiklike ülikoolide bakalau
reuse-, magistri- ja doktori
õppe üliõpilasi.

Teaduskonverentsi idee on 
tekkinud seoses sellega, et 
Eestis õpetatakse keskkon
nakaitse ja planeerimisega 
seotud erialasid mitmes üli
koolis, kuid üliõpilastel pole 
tihti ülevaadet, milliseid uuri
misteemasid ja -aspekte käsit
letakse teistes ülikoolides.

Konverentsi ajal saab kuula
ta ja vaadata teiste tudengite 
teadustöid, diskuteerida au
toritega ning saada uusi ideid 
oma uurimisteema käsitlemi
seks.

Kavas on ka rühmatöö ja 
loengud.

TalveAkadeemia 2004 tea
dustööde konkursile saab saa
ta artikleid 31. detsembrini.

Artiklitest valib komisjon 
välja parimad, mille autorid 
saavad esitada oma töid tea-

ilusa ja huvitava kõla pärast, 
on flaami, gaeli, gruusia, iiri, 
hollandi, liivi, läti ning sansk
riti keel.

Keel ja rahvus

Eesti keel ei ole suure 
rääkijaskonnaga keel, seega 
on põhjendatud eestlase hirm 
oma emakeele hävimise ees.

duskonverentsil suuliselt või 
stendiettekande vormis.

Komisjoni kuuluvad magist
randid, doktorandid ja õppe
jõud TÜ-st, TTÜ-st, EPMÜ-st, 
EKA-st ja TPÜ-st ning vas
tavate alade Eesti parimad 
spetsialistid.

TalveAkadeemia 2004 kor
raldavad TÜ Noorgeograafide 
Klubi, EPMÜ Keskkonnakaitse 
Üliõpilaste Selts, TTÜ Säästva 
Arengu Klubi, TTÜ Mäering 
ja Eesti Üliõpilaste Keskkon
nakaitse Ühing SOREX.

Koostöös ajakirja Akadee
mia toimetusega ilmus sep
tembrikuu numbris nr 9 neli 
esimesel üliõpilaste teadus
konverentsil TalveAkadeemia 
(veebruar 2003) esitatud 
tööd.

TalveAkadeemia kodulehe
külg täieneb pidevalt!

TalveAkadeemia koostöö
partnerid on tudengiportaal 
Tipikas.ee, TÜ georgaafia 
instituut, EPMÜ keskkonna
kaitse instituut ja Eesti Põllu
majandusülikool.

Lisainfo aadressilt: talve- 
akadeemia@oikos.ee.

Väikekeele kõneleja, olles 
huvitatud oma keele püsima 
jäämisest, saab aru ka teiste 
väikekeele kõnelejate huvist 
enda keelt ja kultuuri tutvus
tada.

Õppides tundma mõne rah
vuse keelt, hakkame paremini 
mõistma ka vastavat kultuuri. 
Rahva ellusuhtumine, tõeks-

In d re k  M u s tim e ts
TÜ Sihtasutuse juhatuse 
liige

TÜ Sihtasutus kuulutab 
välja Eesti Olümpiakomitee 
stipendiumi.

Selle eesmärk on anda 
õppetöös ja spordiliikumise 
edendamises väljapaistvate 
tulemustega TÜ kehakultuu
riteaduskonna üliõpilasele 
võimalus täielikult pühen
duda erialasele täiendami
sele. Stipendiumi suurus on 
30 000 kr. See määratakse 
üheks õppeaastaks ning 
makstakse välja iga kuu 
võrdsetes osades.

Stipendiumi võivad taotleda 
kõik kehakultuuriteaduskon
na statsionaarses õppevormis 
õppivad üliõpilased sõltumata 
õppeastmest. Stipendiumi 
saaja otsustab EOK ja keha
kultuuriteaduskonna esinda
jatest moodustatud komisjon. 
Stipendiumi määramisel ar
vestatakse õppeedukust ning 
panust spordiliikumise eden- 
damisse sportlase, treenin
gurühmade juhendaja, võist
luste ja muude spordiürituste

pidamised ja põhimõtted 
väljenduvad suurepäraselt 
just selles, kuidas ta räägib, 
teretab või hüvasti jätab; 
samuti väljendeis, mida ta 
kasutab. Selleks ei pea keeled 
olema isegi erinevad -  kas 
näiteks ameerika ja briti ingli
se keele erinevustes ei peegel
du mitte nende rahvuste oma
pära? Keeltepäeval toimub ka 
arutlus teemal, kas ja kuivõrd 
keel mõjutab selle rääkijate 
iseloomu.

Küsimustikule vastanute 
arvates annab keeleoskus 
iseseisvuse, enesekindluse, 
vabaduse ja usu, et kus iga
nes maailma nurgas ka olla, 
on võimalik ise toime tulla. 
Seega, mõne väikekeele tund
mine võib kohati lausa vajalik 
olla.

Kontakt tänu keelele

Vahest üks olulisemaid 
põhjusi on aga see, et mõne 
väikekeele oskus annab või
maluse antud keelt rääkivate 
inimestega paremat kontakti 
saavutada, neid rõõmustada. 
Kas ei tule naeratus näole, 
saades mõnelt võõramaiselt 
sõbralt kirja, mida ta alustab 
ja lõpetab eesti keeles? Ja kui 
ta kokku saades oskab veel 
öelda «Sind on nii tore näha!» 
on aru saada, et see võõra
maalane on huvitatud nii oma 
eesti sõbrast kui ka kultuurist, 
mis teda ümbritseb. Kuidas 
talle siis veel vastata, kui mitte 
tema emakeeles!

korraldaja, spordikohtuniku, 
Eesti koondvõistkondi toeta
va teadusgrupi liikmena jms. 
Taotluse esitamise tähtaeg on
26. november.

Taotlemiseks tuleb täita 
taotlusvorm sihtasutuse 
kodulehel. Eraldi tuleb ära 
näidata senine haridustee ja 
töökogemus (koolid, kursu-

AEGEE ehk Euroopa Tuden
gite Keskliit on tudengiorga- 
nisatsioon, mille eesmärgid 
on liikmete ja teiste tudengite 
teadmiste ja silmaringi avar
damine, Euroopa rahvaste ja 
kultuuride tundmaõppimine 
ning tutvustamine, rahvusva
heliste sidemete arendamine 
üliõpilaste hulgas ja eesti kul
tuuri tutvustamine Euroopas. 
AEGEE-Tartu on Euroopa Tu
dengite Keskliidu 1994. aastal 
asutatud allorganisatsioon 
(www.ut.ee/aegee) .

AEGEE=reisimine

Ühe organisatsiooni peegliks 
on selle liikmed. Sellepärast 
on AEGEE nooruslik, lõbus, 
huvitav, aktiivne, arenemis- 
huviline. AEGEE perekond on 
suur ja lai ega tunne riigipii
re. Seega tähendabki AEGEE 
ennekõike reisimist kogu 
Euroopas, tutvumist paljude 
huvitavate inimestega ja koh
tumist vanade sõpradega.

AEGEE-Tartu kutsub Sind 
osa saama keeltepäevast, et 
vahetada mõtteid teemal, 
kas ja mida keeled kõnelevad 
inimesest.

Keeltelaat annab võimalu
se ammutada teadmisi veel 
tundmata keelte kohta, 45- 
minutilistes keeletundides 
võib selgeks õppida mõne 
kasuliku väljendi.

Ning kes teab, äkki tekib 
pärast esmast keelega tutvu
mist huvi selle kohta midagi 
enamat teada saada!

sed, tööpraktika, uurimis
tööd). Ära näidata tegevus 
kahe viimase aasta jooksul 
sportlase, treeningurühmade 
juhendaja, spordiürituste kor
raldaja, spordikohtunikuna, 
Eesti koondvõistkondi toetava 
teadustugigrupi liikmena jms.

Info: tel 050 63 076 või 
Indrek.Mustimets@ut.ee.

Täna algab 
tehnoloogiapäev
Täna kell 15 algab Vanemuise 
Kontserdimaja rõdusaalis in
teraktiivne tehnoloogiapäev.

TÜ Tehnoloogiainstituudi 
ja TÜ Teaduskeskuse AHHAA 
korraldatava tehnoloogiapäe- 
va avab tehnoloogiainstituudi 
direktor prof Mart Ustav. Ette
kannetes tutvustatakse Hellu
se bakterit, seda, kuidas teha 
ise mobiiliteenust või avasta
da ajalugu mobiiltelefoni abil 
ning kasutada DNA infot iga
päevases meditsiinis.

Ettekannete teemad si
saldavad veel positsioneeri- 
misteenuseid EMT võrgus, 
digitaalallkirja kasutamist 
ning reoveepuhastusüsteeme 
ja ökoehitusmaterjale. Töö
tubades saab teha katseid. 
Sealt leiab teravikmikroskoo- 
bi, lasereid ja hologramme, 
roboteid, planetaariumi, fo- 
tolabori, DNA mudelid ning 
rekombinantseid hiiri ja mo- 
lekulmudeleid.

Töötubade kõrval saab vaa
data NON STOP teadusteatrit 
jne.

Tehnoloogiapäevaga tähis
tatakse Euroopa teadus- ja 
tehnoloogianädalat. Tehno- 
loogiapäevale on oodatud 
Tartu ülikoolide partnerid 
ettevõtetest koos peredega.

Tehnoloogiapäeva korralda
mist toetab EAS.

Kunstialbum las
test eesti kunstis
17. novembril tähistab Tartu 
Kunstimuuseum oma 63. 
aastapäeva kunstialbumi esit
lusega.

See on Lastekaitse Liidu ja 
Tartu Kunstimuuseumi koos
töös valminud Eeli Kõivu ja 
Mare Joonsalu koostatud ma
hukas album «Lapsepõlv. Laps 
eesti kunstis».

Raamat põhineb Tartu 
Kunstimuuseumis selle aasta 
kevadel toimunud samatee
malisel näitusel.

Täisvärvitrükis albumi 274 
leheküljel on ligi 200 tööga 
esindatud täpselt 100 eesti 
kunstnikku.

Lisadena on esitatud nii 
raamatus esinevate kunstnike 
lühielulood kui ka kümne eri 
generatsioonidesse kuuluva 
eesti kunstniku lapsepõlve- 
meenutused.

Lõuna-Eesti mees
telaulu päev
Homme kell 17 algab ülikooli 
aulas IX Lõuna-Eesti meeste
laulu päev.

Kontserdil osaleb enamik 
Lõuna-Eesti meeskoore ja 
noorte meeskoore.

Laulupäevaga tähistatakse 
koorijuhtide ja heliloojate 
tähtpäevi, tänavu on see 
pühendatud tuntud dirigendi 
Gustav Ernesaksa 95. sünni
aastapäevale.

Laulupäeva kunstiline juht 
on Alo Ritsing.

Mälestustahvel 
Peeter Põllule
12. novembril avati haridus- 
ja teadusministeeriumi 85. 
aastapäeva ürituste sarjas 
ministeeriumi Munga tänava 
hoone fassaadil Eesti Vaba
riigi esimese haridusministri 
Peeter Põllu (1878-1930) 
mälestustahvel.

Üks eestikeelse ülikooli 
rajajaid Peeter Põld oli aastail 
1918-1925 Tartu Ülikooli ku
raator, 1920. aastast pedagoo- 
gikaprofessor ja 1925-1927 
prorektor.

TalveAkadeemia 2004 Eesti Olümpiakomitee stipendium 
teadustööde konkurss

Eelmisel aastal andsid EOK president Mart Siimann ja  
Eesti Panga president Vahur Kraft stipendiumi Jarek 
Mäestule. ja a k  n ils o n

mailto:akadeemia@oikos.ee
http://www.ut.ee/aegee
mailto:Indrek.Mustimets@ut.ee
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Professor
Marika Mikelsaar 65
12. novembril tähistas oma 
65. juubelit mikrobioloogia 
instituudi juhataja professor 
Marika Mikelsaar.

Prof Marika Mikelsaar on 
sündinud 1938. aastal Tal
linnas. 1963 lõpetas ta arsti
teaduskonna ravi erialal cum 
laude, meditsiinikandidaat 
1969. aastast, meditsiinidok
tor 1992. aastast. 1993. aastal 
valiti ta mikrobioloogia insti
tuudi professoriks.

Prof Mikelsaare tööd on 
tunnustatud Eesti teadus
preemiatega (1994. ja 2002. 
aastal), arstiteaduskonna 
medaliga 1997. ja arstitea
duskonna arenduspreemiaga
2003. aastal

Prof Mikelsaar on Eesti 
Meditsiinilise Mikrobioloogia 
Seltsi ja Ülemaailmse Medit
siinilise Mikroobiökoloogia 
Seltsi (SOMED) juhatuse liige 
ning Ameerika Mikrobioloogi
de Seltsi (ASM) liige.

Prof Marika Mikelsaare 
peamised uurimisvaldkonnad 
on seedetrakti mikroobi
ökoloogia hindamissüsteemi 
väljatöötamine ja selle ra
kendamine haiguste diagnos
tikasse; inimese mikrofloora 
mõju immuunsüsteemile; 
laktobatsillide tervistavate 
omaduste uurimine ja nende 
rakendamine krooniliste ja 
infektsioonhaiguste vältimi
ses ja ravis; Eestis tähtsa
mate infektsioonhaiguste 
patogeneesi, profülaktika- ja 
ravivõimaluste selgitamine.

Koostöös Tallinna Far
maatsiatehase ja mitme Eesti 
piimatööstustega on prof 
Marika Mikelsaare juhitava 
teaduskollektiivi töö leidnud 
rakendusliku väljundi 
laktobatsillitüvi ME-3 on kasu
tusel probiootikumkapslitena

ning tootesarja «Hellus» ja 
«Tervisejuustu» probiootilise 
lisandina.

Prof Marika Mikelsaar teeb 
aktiivset koostööd TÜ mitme 
instituudi ja kliinikuga, Eesti 
Põllum ajandusülikooliga, 
samuti Linköpingi Ülikooli 
ja Karolinska Instituudiga 
(Rootsi), Turu (Soome), 
Wageningeni (Holland) ja 
Readingi ülikooliga (Suur
britannia). Viimastel aastatel 
on Marika Mikelsaare poolt 
juhitavad tööd saanud olulisi 
lisafinantseeringuid Euroopa 
Liidust ja Eesti Tehnoloogia- 
agentuurist (ESTAG).

Teaduspublikatsioone on 
prof Mikelsaarel üle 300, sh 
kaks rahvusvahelise mono
graafia peatükki ja 79 Current 
Contentsi artiklit. Ta on kirju
tanud meditsiinilise mikro
bioloogia originaalõpiku ja 
toimetanud «Kliinilise mikro
bioloogia käsiraamatu».

Prof Mikelsaare juhendami
sel on kaitstud 6 magistri- ja 
8 doktoriväitekirja. Praegu 
juhendab ta 5 doktorikraadi 
taotlejat.

Prof Marika Mikelsaar on 
3 lapse ema ja 6 lapse vana
ema.

60

Tiia-Ene Parts,
teadur -  19. november

55

Kaie Pähnapuu,
laborant -  16. november 
Rafik Grigorjan, 
dotsent, lektoraadi juhataja
-  20. november 
Ilona Smuškina, 
peaspetsialist -  20. november

45
Külli Tiigimäe,

pearaamatupidaja -  16.
november
Merike Muttik,
kontsertmeister -  19. novem
ber

35

Hannes Palang,
vanemteadur -  14. november

25
Carol Ojasoo,
sekretär -  15. november 
Pille Kool,
statistik -  18. november

l i L I O P I L A S T E A T R I  E T E N D U S
17. novembril kell 22 Teatrikohvikus

Tartu Üliõpilasteater ja Eriti Kurva Muusika Ansambli kvar
tett mängivad taas kevadel esietendunud kabaree-etendust 
«Joogem äädikat, härrased!»

Etendus koosneb vene sürrealisti Daniil Harmsi sketšidest 
ja Mehis Heinsaare kirjutatud natuke kurb-melanhoolsetest 
tekstidest, mis keskenduvad ülitähtsale ja suurele küsimuse
le: mis on Õnn, kust ta tuleb ja kuhu ta läheb.

Teater võttis sügisel vastu uusi tudengeid, mõnda neist 
näeb ka uues lavastuses. Üle mitme aasta astub näitlejana 
üles ka teatri kunstiline juht Kalev Kudu.

Muusika autor ja esitaja on Sven Kuntu koos EKMA kvar
tetiga, kunstnikutöö rühmituselt «Ibur» (Margus Liivak ja 
Rasmus Karja).

Mängivad Anu Viks, Kudrun Vungi, Peeter Piiri, Vallo 
Toomla, Martin Liira, Andres Maask, Kristjan Kaljund ja 
Kalev Kudu.

Piletite eelmüük Teatrikohvikus (Vanemuise 6, tel 744 
0140). Kohtade arv piiratud!
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J U R I  L O T M A N I  S T I P E N D I U M

MTÜ Juri Lotmani Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi 
TÜ magistrantidele ja doktorantidele, kes oma uurimistöös 
jätkavad J. Lotmani ja tema koolkonna traditsioone filoloo
gias ja semiootikas.

2004. aastal antakse välja kaks 4000-kroonist stipendiu
mi vastavalt vene filoloogia ning semiootika ja kulturoloo
gia eriala magistrantidele või doktorantidele. Stipendiaati
de nimed tehakse teatavaks Juri Lotmani sünnipäeval 28. 
veebruaril.

Stipendiumi taotlemiseks võib esitada originaalse uuri
mistöö (trükis ilmunud või trükki antud) -  teadusliku artikli 
või artiklite seeria, kaitstud bakalaureuse- või magistritöö ja 
spetsiaalselt stipendiumikonkursile kirjutatud tööd, mis on 
kirjutatud viimase kahe aasta jooksul konkursile esitamise 
kuupäevast arvates.

Temaatika ei ole piiratud. Konkursile esitatud tööd võivad 
olla kirjutatud eesti, vene või inglise keeles ning peavad 
olema varustatud võõrkeelse resümeega. Tööd esitada ühes 
eksemplaris paberkandjal ja elektrooniliselt disketil iga aas
ta 1. detsembriks vene kirjanduse õppetooli Näituse 2-218 
(filoloogiaalased tööd) ja Tiigi 78-307 (semiootikaalased 
tööd).

Stipendiumi taotlejal esitada lisaks konkursitööle:
• akadeemiline CV,
• teadusliku juhendaja soovitus,
• väljavõte õpinguraamatust (esimese aasta magistrantidel 

ja doktorantidel vastavalt bakalaureuse- või magistridip
lomi akadeemilise Õiendi koopia).

Stipendiumi moodustavad annetused MTÜ Juri Lotmani 
Fond sihtarvele Hansapangas 221015826045 ja selle suurus 
muutub aastate kaupa. Stipendiumi saajate nimed avalda
takse ajalehes Universitas Tartuensis.

Info: Jelena Ussar, vene kirjanduse õppetool, tel 737 
6352, Jelena,Ussar@ut.ee; Ulvi Urm, semiootika osakond, 
tel 737 5933, Ulvi.Urm@ut.ee

R I I G I  T E A D U S P R E E M I A T E  K O N K U R S S

Riigi teaduspreemiate komisjon kuulutas välja 2004. aasta 
konkursi.

Teist aastat on pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendus
töö eest määratav preemia 300 000 kr ning preemiaid on 
kaks. Erinevates teadus- ja arendustegevuse valdkondades 
määratavate kaheksa aastapreemia suurus on 150 000 
krooni. Preemia määramisel võetakse arvesse eelmise nelja 
aasta jooksul valminud ja avaldatud teadustöid.

Teadusvaldkonnad on: täppisteadused, keemia ja mo
lekulaarbioloogia, tehnikateadused, arstiteadus, geo- ja 
bioteadused, põllumajandusteadused, sotsiaalteadused, 
humanitaarteadused.

Ettepanekuid preemiate määramiseks võivad teha üli
koolide ja teadusasutuste nõukogud ning Eesti TA akadee
mikud.

Riigi teaduspreemiate komisjon ootab ettepanekuid kuni
25. detsembrini aadressil: Eesti Teaduste Akadeemia, Koh
tu 6, 10130 Tallinn.

Otsus tehakse teatavaks ja preemiad antakse üle Eesti 
Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril.

L I I K L U S K O R R A L D U S E S T  Ü L I K O O L I  
Õ P P E H O O N E T E  J U U R E S

Ülikooli ohutusteenistus, Tartu Linnavalitsuse liikluskorral
duse osakond ja liikluspolitsei korraldavad järgmisel nädalal 
ülikooli õppehoonete juures liikluskorraldusvahendite üle
vaatuse, eesmärgiga muuta tudengite ja õppejõudude liikle
mine ohutumaks.

Ootame ettepanekuid ülekäiguradade tähistamiseks, 
kiiruse piirangute kehtestamiseks, piirete paigaldamiseks, 
jalgrattaparklate rajamiseks jne.

Ettepanekud palume saata 17. novembriks aadressil: Gero 
Kartau, Gero.Kartau@ut.ee.

I T - T A I E N D U S K O O L I T U S  Ü L I K O O L I  
T Ö Ö T A J A T E L E

26. novembril kl 10-12.15 (I rühm-vabu kohti pole)
27. novembril kl 10-12.15 (II rühm)

Dokumentide failiformaadid

Kursuse maht 3 tundi arvutiklassis (3*45 min), lektor IT 
osakonna spetsialist Riina Reinumägi, kaugkoolituskeskuse 
arvutiklassis raamatukogu III korrusel.
Kursuse programm:
• tekstidokumentide failiformaadid: doc, rtf, html, pdf, txt, 

OpenOffice dokumendid;
• html-formaat. Wordi dokumentide, Exceli tabelite, Power- 

Pointi slaidide konverteerimine html-formaati;
• pdf-formaat. Pdf-failide vaatamine Acrobat Readeriga;
• pdf-failide loomine Adobe Acrobatiga. Wordi dokumen

tide, Exceli tabelite, Powerpointi slaidide salvestamine 
pdf-ina;

• pdf-failide loomine OpenOffice'is;
• faili versiooni muutmine (teise või madalamasse versiooni 

salvestamine);
• pildi formaadi teisendamine: bmp, gif ja jpg.
Kursuse maksumus ülikooli sisekäibega: 180 kr.

Registreerumine: kaugkoolituskeskuses, Marju Koor, 737 
5560, utop@ut.ee.

Lisainfo: Riina Reinumägi 737 5442, Riina.Reinu- 
magi@ut.ee või www.ut.ee/it/teenused/koolitus.

Г Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseum Toomel Lossi 25

A J A  S I S S E  M I N E K  
Esmakursuslane!

Kas Sa tunned om a ülik ooii ja  teaduskonna ajalugu?
Kas Sa tead om a eriala tunnustatud teadlasi?
Kas Sa aimad, m illine oli m inevikus üliõp ilase e lu -olu?

Kui tahad tunda end selles valdkonnas kindlamalt, O t a m e .
tule m uuseumisse! 4
Õ pid tundma om a eriala m uuseum iekspositsiooni, к ф 1 
fondiesem ete ja  teadja-inim ese tutvustuse kaudu.

Bioloogia ja geenitehnoloogia 
1. kursus
18. novembril kl 16.15 Eesti ja soome-ugri keeleteaduse

1. kursus Usuteaduse 1. kursus.
19. novembril 10.15 20. novembril kl 10.15

Tulla võivad ka vanemate kursuste tudengid.
Lisateave: 7 375677, renata@ut.ee J Ä R G N E B !

Ш ’ШШШ ШШШШ1 T T E v  • SüfiEl
KAITSMISED ■ TEATED

18. nov kl 13 kaitseb majandus
teaduskonnas Narva mnt 4 aud 
B202 Tiit Meidla magistritööd 
«Informatsiooni asümmeetria 
mõju võõrfinantseerimisviisile 
Eestis». Juhendaja: dots Nadež- 
da Ivanova. Oponendid: dots 
Maire Nurmet (EPMÜ) ja lektor 
Priit Sander.
18. nov kl 16.15 kaitseb ph aud 
135 Anna Baidoullina magistri
tööd «Udmurdi keele Tatõšlö 
murrak: foneetika ja morfoloo
gia» uurali keelte alal. Juhenda
ja: dots Tõnu Seilenthal. Opo
nent: dots Viktor Denissov, knd 
fil (Peterburg).
24. nov kl 14.15 algab Näituse 
2-207 Jelena Nõmme doktori
töö «leronim Jassinski kirjan
duslik positsioon 1880.-1890. 
aastatel)» kaitsmine vene 
kirjanduse erialal. Oponendid: 
A. Gratšova, filoloogiadoktor 
(Sankt-Peterburg, Vene Kirjan
duse Instituut) ja M. Spivak, filol 
kand {Moskva, A. Puškini nim

LOENGUD
19. nov kl 14.15 esineb Eesti 
Põllumajandusülikooli ph kald
auditooriumis USA suursaadik 
Joseph M De Thomas loen
guga «Science, economy and 
protecting the public». Loengus 
käsitleb suursaadik biotehnoloo
gia rakendamisega ja geneetili
selt muundatud organismidega 
seonduvaid teemasid.
19. nov kl 18 on TÜ Lõuna-Eesti 
keele- ja kultuuriuuringute kes
kuse jututarõ külaliseks Piusa 
Savikoja peameister keraamik 
Meelis Krigul, kes kõneleb oma 
töödest. Keskus asub Lossi 38 
(vana anatoomikum).

SPORT
19. novembril kl 16.45 on Peu
geot korvpalli meistriliigas TÜ 
Spordihoones vastamisi Tartu 
Ülikool/Leibur ja Laurel ning 
kl 19 Tartu Ülikool/Rock ja 
TTÜA.LeCoq.

19. nov kl 21 väike luulekava TÜ 
Kunstimuuseumis. Üliõpilasteatri 
näitlejad esitavad antiigihõngu- 
list eesti luulet. Kava juhatab 
sisse Ele Süvalep.
20. nov kl 13 algab ülikooli info
päev Võru Kreutzwaldi Gümnaa
siumis (Kooli tee 2). Tutvusta
takse õppimisvõimalusi ja 2004. 
aasta vastuvõtutingimusi. Info: 
Maris Kivistik, tel 078 68 362.
20. nov kl 16 esineb dots Matti 
Maimets videoloenguga «Viirus- 
infektsioonid, ravi- ja profülak
tika probleemid» Hiiumaa arsti
dele SA Tuuru saalis. Info: Tiiu 
Heldema, 046 31 188.
21. nov kl 13 algab ülikooli info
päev Paide Ühisgümnaasiumis. 
Tutvustatakse õppimisvõimalusi 
ja 2004. aasta vastuvõtutingi
musi. Infopäevast osavõtjad 
saavad osa matemaatika tea- 
dusteatrist ning vaadata ülikooli 
ajaloo muuseumi koostatud 
näitust «Miks mina?». Info: Ene 
Voolaid, tel 038 49 162.

KONTSERT
14. nov kl 22 esinevad džässi- 
klubis lllegaard Julia Boman 
(vokaal), James Graff (klaver, 
vokaal) ja Jeff Graff (trummid).
17. novembril kl 19 Vanemuise 
Kontserdimajas orelikontsert. 
Esinevad Ulla Villenthal, Kristel 
Aer, Aare-Paul Lattik ja Andres 
Uibo. Kõlavad A. Kapi nim ore
liteoste konkursil osalevad teo
sed jt A. Kapi teosed, samuti J.
S. Bach. Piletid: 60 ja 40 kr.
24. novembril kl 15 Vanemuise 
Kontserdimajas «Marsime Mar
diks, kargame Kadriks!» Esine
vad ETV lasteekraani muusika
stuudio lastekoor (dirigendid 
Lii Leitmaa ja Aarne Saluveer), 
Eesti Rahvusmeeskoor (dirigent 
Andrus Siimon, kaastegev Igor 
Tõnurist). Meeleolukas kava 
tutvustab mardi- ja kadripäeva 
laule, mänge ning kombeid. Pi
letid: 60 ja 30 kr.

mäkeelne ülikool läbi ajaloo
1. detsembril kell 19.00 Vanemuise Kontserdimajas

wwvt/.aastaball.ee
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T ÄN A  L E H E S

Intervjuu
Üliõpilasi aitab 
psühholoog
LK 3

Ülikooli ajaleht 
55-aastane
LK 2

TÜ  ja TTÜ  
kammerkooride 
ühiskontsert
LK 3

O J V L f N E - K Ü S I T L U S

Kas oled ülikooli ajalehele 
kaastööd teinud?

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT 21. november 2003

Tartu ülikool 

Raamatukogu

UNIVERSITAS TARTUENSIS
NR. 36 (2155) www.ut.ee/ajaleht

Kavatsen
9%

Vastajaid: 194

Uus küsimus: Kas osaled 
ülikooli aastapäevaballil? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/.

U U D I S E D

Konverents 
kehakultuurist
Täna kell 11 jätkub kehakul
tuuriteaduskonna aastapäeva 
ürituste sari ajaloo muuseu
mis konverentsiga «75 aastat 
kehalise kasvatuse ja spordi 
alast kõrgharidust Eestis -  kui
das edasi?».

Teaduskonna missioonist ja 
selle täitmise väljavaadetest 
peab ettekande dekaan prof 
Vahur Ööpik.

Eesti Olümpiakomitee 
presidendi Mart Siimanni 
ettekande teema on «Võim, 
vaim ja sport». Kavas on 
veel ettekanded «Treener ja 
ühiskond» Jaak Salumetsalt, 
«Füsioteraapia osa kaasaegses 
imikute taastusravis» Adik 
Levinilt, «Füsioterapeudi 
roll tänapäeva tippspordis» 
Gunnar Männikult ja «Noore 
kehalise kasvatuse õpetaja 
probleemidest koolis» Enn 
Lilienthalilt. StressiÕpetusest 
kõneleb TÜ audoktor prof Jüri 
Daniel Toronto Ülikoolist.

Esitletakse ka kehakultuuri
teaduskonna ajaloo raamatut.

Kõrge NATO 
ohvitseri visiit
Täna külastab ülikooli Eestis 
ametlikul visiidil viibiv NATO 
liitlasvägede Atlandi ülem
juhatuse esindaja NATO pea
korteris Brüsselis, Hispaania 
sõjalaevastiku admiral Miguel 
A. Fernändez у Fernändez.

Kell 14.30 kohtub külaline 
ülikooli juhtkonnaga.

Admiral Fernändez on 
teeninud ohvitserina paljudel 
sõjalaevadel ning olnud diplo
maatilises teenistuses Saksa
maal, USA-s jm.

1999 määrati ta NATO Lõu- 
na-Atlandi ringkonna peakor
teri ülema asetäitjaks. 2001 
asus ta täitma oma praegu
seid ametikohustusi.

Kehakultuuri 75 aastat ülikoolis

Peetakse professor Gunnar Kangro 
90. sünniaastapäeva konverentsi
Täna ja homme tähistavad 
ülikooli matemaatikud prof 
Gunnar Kangro 90. sünni
aastapäeva konverentsiga 
«Algebra ja analüüsi mee
todid VI».

Prof Mati Abeli sõnul kor
raldati esimene konverents 
1978. aasta novembris prof 
Kangro 65. sünniaastapäe
va puhul. «Töö toimub alati 
kolmes sektsioonis -  algebra, 
analüüs ja arvutusmatemaa
tika. Need on valdkonnad, 
milles tema õpilased kaitsesid 
väitekirju,» selgitas prof Abel.

Täna hommikupoolikul 
süüdati prof Kangro haual 
Raadi kalmistul küünlad.

Kell 14 algab matemaatika-

informaatikateaduskonnas
konverents.

Avaistungil peab Endel 
Jürimäe ettekande prof Kang

rost ja tema ajast matemaati
ka arengust Eestis. Prof Kalle 
Kaarli räägib Eesti Matemaa
tika Seltsi (EMS) publikat- 
sioonivõistluse tulemustest, 
prof Mati Kilp tutvustab võit
nud publikatsiooni.

Antakse kätte EMS-i auliik
me diplomid. Seejärel toimu
vad ettekanded.

Prof Kangro oli Mati Abeli 
sõnul oma aja kuulsaim mate
maatik Eestis. «Tema juhendu
sel on valminud 23 väitekirja 
matemaatikast ja üks majan- 
dusteemaline. Tänu temale 
kujunes Tartu üheks suure
maks summeeruvusteooria- 
keskuseks endises NSVL-is,» 
ütles prof Abel.

Põllumajandusülikool 
tähistab aastapäeva
Põllumajandusülikooli aas
tapäev algas eile värskete 
audoktorite akadeemiliste 
loengutega.

Aktus algab täna kell 12. 
Promoveeritakse audoktorid 
ning kuulatakse emeriitpro
fessor Ivar Etverki akadee
milist loengut «Metsanduse 
valikud». Austatakse emeriit- 
professoreid, antakse üle tee
netemedalid ning DeLavali ja 
Hansapanga stipendiumid.

Aktusel kuulutatakse es
makordselt välja ka EPMÜ 
aasta tegu 2003, milleks on 
Zooloogia ja Botaanika Insti
tuudi teaduri Katrin Heinsoo 
juhtimisel elluviidud projekt 
säästlike reoveepuhastite

kasutuselevõtust Eesti väike
asulates. Promoveeritakse 
audoktorid ja antakse kätte 
magistridiplomid.

Aktusepäeval toimub ka 
kuratooriumi istung. Kell 18 
algab peahoone kaldauditoo
riumis vilistlaskogu koosolek. 
Kell 20 on aulas aastapäeva- 
pidu.

Raamatukogu kataloogi
saalis on avatud EPMÜ aas
tapäevale pühendatud näitus 
«Trükiseid EPMÜ arengu
loost».

Aastapäevaiiritused toimu
vad novembri lõpus, sest Eesti 
Põllumajanduse Akadeemia 
asutamisdokumendile kirjuta
ti alla 27. novembril 1950.

V ahur Ö ö p ik
kehakultuuriteaduskonna
dekaan

K e h a k u ltu u rite a d u s k o n d  
saab oma missiooni täita 
vaid üliõpilaste kaudu, kelle 
arvukus on viimasel viiel 
aastal kasvanud märgata
valt kiiremini kui ülikoolis 
tervikuna.

Teaduskond peab oma mis
siooniks anda laiapõhjalist 
ja kõrgetasemelist haridust 
spordi, kehalise kasvatuse, 
tervisekasvatuse ja füsiote
raapia vallas. Sellise hariduse 
omandanud peavad olema 
tööjõuturul nõutavad ja või
melised katma Eesti vajadusi.

Üliõpilaste arvu suure
nemine näitab ühelt poolt 
õpetatavate erialade jätkuvat 
populaarsust. Teiselt poolt on 
1998. a võrreldes üliõpilaste 
arv rohkem kui kahekordis
tunud ning see on mitmeid 
probleeme peaaegu taluma
tuseni teravdanud, sest õppe
jõudude ja teadustöötajate arv 
on jäänud muutumatuks.

Viimane märkimisväärne 
õppe- ja teadustööks vajaliku 
keskkonna paranemine leidis 
aset aastal 1982, mil avati 
Ujula tänava spordihoone. 
Samas jäävad keskkonna 
kvalitatiivse parandamiseta 
teaduskonna võimalused üli
kooli kui terviku strateegilise 
arenguplaani realiseerimisele 
kaasaaitamisel kasinaks.

Liiga suured grupid

Õpikeskkond on erakordselt 
oluline, kuid kindlasti mitte 
ainus tegur, mis määrab tea
duskonna töö tulemuslikkuse. 
Samavõrra tähtis on võimalus 
korraldada õppetööd, lähtudes 
selle sisust ja eesmärgist.

Kahjuks seab reaalsus esi
kohale sootuks muud kritee
riumid. Näiteks sporditreeneri 
ettevalmistamine kaasaegsel 
tasemel eeldab tööd väga 
väikeste rühmadega, sageli 
peaaegu individuaalselt.

Samas on see õppetöö 
finantseerimist silmas pi
dades peaaegu kuritegelik 
lähenemisviis -  mõnegi kom
petentse kolleegi arvestused 
on näidanud, et alla 15-20- 
liikmelise rühmaga õppetöö

on majanduslikus mõttes 
lootusetu ettevõtmine.

Kuidas tuleb sellistes tin
gimustes tagada üliõpilaste 
spetsialiseerumise võimalus 
kehalise kasvatuse ja spordi 
õppekava magistriastmel, 
kus treenerikoolituse osas on 
välja antud veksel kindlus
tada kvaliteetne koolitus 20 
spordialal?

Nende kahe esmatähtsa 
probleemi lahendus on suu
remalt jaolt teaduskonnast 
väljaspool, osalt kindlasti ka 
ülikoolist kaugemal. Problee
mide lahendamise peamine 
eesmärk on luua tingimused 
teaduskonna ja seeläbi üli
kooli kui terviku missiooni 
paremaks täitmiseks, mis 
omakorda toetaks Eesti riigi 
ja ühiskonna arengut.

Head tulemused

Treenerikoolitus on nähta
vasti see valdkond, kus meie 
teaduskond saaks ja peaks 
andma oma peamise panuse 
rahvusülikooli tugevdamisse.

TÜ vilistlaste käekäiku puu
dutavate uuringute andmetel 
meie teaduskonna lõpetanuid 
tööpuudus ei vaeva. Erialase 
tööga hõivatute osakaal on 
aasta-aastalt suurenenud, vii
mase küsitluse andmetel hin
das 2002. aasta lõpetanutest 
82% oma töö seotust õpitud 
erialaga väga tihedaks. Vii
masel kolmel aastal on järsult 
kasvanud magistriõppe tule
muslikkus.

Nii teaduskonna töötajate 
poolt avaldatud teadus- 
artiklite üldarv kui ka rah
vusvahelistes ajakirjades ja 
väljaannetes avaldatud tööde 
ja nn väärtartiklite arv on 
järjekindlalt suurenenud. 
Kaks töögruppi kuulub Eesti 
käitumis- ja terviseteaduste 
keskuse koosseisu.

Õppejõudude seas on olnud 
ja on ka praegu mitmeid kor
ralisi õppejõude, keda võib lu
geda oma ala Eesti parimate 
treenerite hulka.

Eesti spordi edendamine

Teaduskonna paljud liikmed 
edendavad põhitöö kõrvalt 
otseselt Eesti sporti, kuuludes 
spordialaliitude ja muude 
spordi ja kehalise kasvatuse

Eesti käitumis- ja teruiseteaduse keskuse toetusel osteti liigutustegevuse analüüsi kõrgteh
noloogiline süsteem BTS Elite 2002. Üliõpilane Sille Vaiksaar uuringus osalemas, a avo  ju u s

rid ka uute õppekavade välja
töötamisel.

Koos EOK-ga on teaduskond 
otseselt seotud sporditreeneri 
kutsekvalifikatsiooni süstee
mi väljatöötamisega ning on 
selle toetamiseks käivitanud 
treenerite, spordiõpetajate ja 
spordijuhtide täienduskoolitu
se keskuse tegevuse.

Kolmel väljapaistval sport
lasel -  üliõpilastel Olga 
Aleksejeval vehklemises ja 
Ahto Raskal vabamaadluses 
ning sportmängude õppejõul 
Kristjan Kaisil on veel head 
võimalused jõuda järgmise 
aasta Ateena olümpiamängu
dest osavõtjate hulka.

V A H U R  Ö Ö P I K
Kehakultuuriteaduskonnale 
normaalsete Õppe-, teadus- ja 
sporditingimuste loomine ai
tab paremini täita ka ülikooli 
missiooni.

alaste ühenduste juhatustes
se või olles neis koguni juhi 
rollis.

1999 tunnustati kehakul
tuuriteaduskonda pikaajalise 
viljaka tegevuse eest hariduse 
ja spordi edendamisel Rah
vusvahelise Olümpiakomitee

auhinnaga. Teaduskonna olu
lisim ülikooliväline partner on 
olnud Eesti Olümpiakomitee 
(EOK). EOK, paljud spordiala- 
liidud, Eesti Treenerite Ühen
dus, Eesti Kehalise Kasvatuse 
Liit ja Eesti Füsioterapeutide 
Liit olid teaduskonna partne

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Tariu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja ametiühingukomitee häälekandja 

Nr. 8 (294) Reedel, 9. märtsil 1956. а. IX aastakäik

Kõtgi maade proletauriased. ühinege!

22. novembril 1948 ilmus Tartu Riikliku Ülikooli ajalehe «Tar
tu R iiklik Ülikool» esimene number.

Tänase ajalehe number on 2155. Numeratsioon ei pruugi 
täpne olla, sest ajuti on arvestatud topeltnumbreid ühe või 
kahe numbri all, lisandunud on kaheleheküljelised vene
keelsed ajalehed.

1989. aasta septembrist lugejate ettepanekul Universitas 
Tartuensiseks saanud ajaleht on olnud ühelt poolt ü likooli
elu kroonika, teiselt poolt selle peegeldus läbi ülikoolipere 
liikmete.

Aga mitte ainult, nagu allpool kirjutavad lehe endised 
töötajad ja autorid.

Õnnelikud päevad
Oma tööaastaid Tartu Üli
kooli ajalehe toimetuses 
võin liialduseta nimetada 
õnnelikeks päevadeks, sest 
üleüldise ja ajaloolise aja 
sees on alati inimese isiklik 
aeg, mis ei küsi surutisest, 
stagnatsioonist, okupatsioo
nist, nii ju iseloomustatakse 
seitsmekümnendate aastate 
algust läinud sajandil.

See oli mu lõpetamise- 
järgne esimene töökoht ja 
täies kooskõlas mu soovide
ga. Õieti soovide täitumine 
algas juba sellest, et mul läks 
korda saada auliku Juhan 
Peegli eriala üliõpilaseks ja 
seda mitte nii suurest kiin
dumusest ajakirjandusse kui 
soovist viibida atmosfääris, 
mille kujundas hinnatud kir
janik, keelemees, erakordse

sarmiga inimene. Ja hea 
tõmbab head külge, kord ses 
paadis, oli võimalik kuulata 
Marju Lauristini, Ülo Voog
laidu, samal ajal tegutsenud 
Juri Lotmanit, isegi Ott Oja
maad kunagi mõned tunnid.

Ja kui järgnes töö, oli 
see loomingulisim, mida 
olen kogenud. Ideoloogiline 
järelevalve oli tõesti ja mitte 
lõtv, kuid ega siis vaimuelu 
puudunud. Esimeste trüki- 
katsete kordumatu maitse. 
See aimusaamine pungasvii- 
bivaist, kuid avanevaist ta
lentidest ükskõik mis vallas!

Oli see siis Mihkel Mutt 
või Hele Everaus oma kirja
töödega, Peeter Oleski luu
letuse pealkiri on meeles: 
«Metsiku mehe marss»!

Intervjuu veel ühe Saar
maga -  Mart Saarma! Jüri 
Talvet, kes otsekui võluväel

oma tõlgetega avas hispaa
niakeelse kultuuri piirituid 
ja külluslikke välju, Rein 
Veidemanni kirglikud esi
nemised, Linnar Priimäe 
kaelamurdvad esseed, Reet 
Kudu rütmoplastika veerud, 
Kaljo Põllu ja Peeter Lukatsi 
kunstiline kujundus ja kuns
tikabineti arvustustekatsed 
ning väliskunsti ringvaated, 
Hillar Palametsa korraar- 
mastajalik pilk, et argipäev 
liiga boheemlikuks kätte ei 
läheks ja värvilised jooned 
ikka alla saaks, kuhu tarvis.

Nii palju sõpru, nii palju 
avastuslikkust, vastse trüki
lao tinasoojust ja homse 
ajalehe tänast kirjeldamatut 
lõhna. See oli, kasutades 
Betti Alveri sõnu -  tõesti 
natukene õnne moodi.

Asta Põldmäe 
UT kauaaegne töötaja

Ajaleht Universitas Tartuensis 55
Juhan 
Peegel

Tuleval aastal 
täitub viis 
aastakümmet 
akadeemilise 
ajakirjandus- 
õppe algusest. Ülikooli ajaleht 
on olnud kõik need aastad 
koos tulevaste ajakirjanikega. 
Kui meenutada meie ajakirjan- 
duseelse Õppe- ja teadustöö al
gust, siis oli see leht paljudele 
kohaks, kus ilmusid esimesed 
trükiread, kus astuti üle toime
tuse läve ja leiti tee trükikotta 
ning lugejate juurde.

Tullio 
llomets

Olen sama 
kaua ülikoolis 
olnud kui 
meie ajalehel 
aastaid. Aja
lehe esimese numbri esiküljel 
oleva generalissimus Jossif 
Vissarionovitš Stalini pildi ja 
2153. numbri esiküljel oleva 
ülikooli reetor magnificus Jaak 
Aaviksoo pildi vahele mahub 
aima mater Tartuensise pide
valt tegutsemise kahesajast 
aastast tervelt veerand!

Indrek Ude

1 9 8 5 -1 9 8 8  
hakati üldise 
s e g a d u s e  
foonil lehes 
pakkhaaval 
lahti haruta
ma avalikke valesid. Toimetus 
rabeles välja enesetsensuurist, 
aga tsensoreid jätkus ikka 
veel. Käis võitlus julguse 
pärast öelda, mida mõtled. Ja 
leht hoidis julgeid.

Ülikooli ajalehe 
toimetajad
Ajalehele «Tartu Riiklik Üli
kool» kirjutas kuni 1974. 
aastani alla ülikooli parteiko
mitee määratud ühiskondlikus 
korras toimetaja (vastutav 
toimetaja, toimetaja kohuse
täitja või vastutav sekretär), 
nagu see oli enamasti ka teiste 
kõrgkoolilehtede puhul.

Toimetuses töötas tavaliselt 
1-3 inimest, kelle ametini
metused olid aastate jooksul 
väga erinevad: toimetaja, 
sekretär, korrespondent jt, 
samuti masinakirjutaja.

Alates 1974. aastast asus 
esimese nn päris toimetajana 
tööle Rein Veidemann.

Hillar 
Palamets

Napp oli 
selle lehe 
maht -  Juhan 
Peegli sõnutsi 
«rohkem õlle
pudeli silt kui ajaleht», aga 
sellegi mahu nõuetekohase 
täitmisega oli tegemist palju. 
Minu toimetajaks olemise 
ajal suuri pahandusi ülikooli 
lehega just ei olnud. Küll tuli 
aga iga aasta kohta üks kesk
mine «eksimus», mille eest siis 
kõrgemalt poolt toimetajat 
kombekohaselt sakiti.

Rein
Veidemann

Toimetajana 
te g u ts e s in  
1974-1977, 
mil leht oli 
vaieldamatult 
kultuuriinstitutsioon. Luge
jakirjades rõhutati ajalehe 
rööpsust «Sirbi ja Vasaraga». 
Lehte telliti ette paljudesse ha- 
ritlaskodudesse. Sain ülikooli
lehes tuleristsed nii autori kui 
ka ajakirjanikuna. Nägin väga 
lähedalt, kuidas sõna saab li
haks (tookord: tinaks).

Jüri Talvet

Töötada üli
kooli lehe juu
res 1972-1973 
oli sama, mis 
sõdida rinde
joonel. Kuidas 
lehe vastutav toimetaja Hillar 
Palamets ka ei üritanud või
mude ning altpoolt lehte im
buva vabameelsema loomin
gulise vaimu vahel «puhvrina» 
talitada, aina saime pähe.

Ene
Puusemp

Kord oli 
ülikooli aja
lehega nii, 
et neljast 
leheküljest jäi 
tsensori kabinetis alles kõigest 
kaks lehekülge! Meeleheitel 
toimetaja otsis trükikojas üles 
vanad tolmused tinaveerud, 
kunagi ettelaotud tõlkeloo. Ja 
nii ilmuski reedel pooloimetu- 
veretu ajaleht, kus esinduslikul 
kohal, esileheküljel päismiku 
kõrval algas Ostrovski jutustus 
«Nutan ja nuuksun».

Varje Sootak

K a e v u d e s  
k o ltu n u k s  
muutunud 55 
aastakäiku, 
on ilmselgelt 
m ä r g a t a ,  
et autorite ring laienes ning 
sisu muutus probleemsemaks 
ajal, mil ühiskonnas sai oma 
mõtteid vabamalt väljendada.

Publitsistlikumad ja terava
mad kirjutised ilmusid ka siis, 
kui toimetuse juures tegutse
sid ajakirjandusüliõpilased, 
pressiklubi või teaduskondade 
pressisekretärid.

Ametlikumad materjalid 
pääsesid rohkem lehte siis, 
kui toimetuse niigi nappi 
koosseisu kuulus aeg-ajalt 
vaid üks töötaja.

Vaatamata keerulistele 
aegadele, pikkadele tööpäeva
dele, lubatud lugude saamata 
jäämisele on töö ülikooli aja
lehes ühtekokku andnud mitu 
ülikooliharidust. Neid päevi 
on rikastanud oma mõtetega 
sajad üliõpilased ja õppejõud.

Tänu kõigile, kes oma väärt 
mõtteid leheveergudel on teis- 
“ T  j- - , - - - - "  ----------------

T O I M E T A J A D :

Enno-Lembit Mikkelsaar 
Johannes Feldbach

Olaf Utt 
Eduard Ertis 
Raimond Auling 
Ene Puusemp 
Juhan Peegel

Hillar Palamets 
Rein Veidemann

Varje Sootak

1948-1949
toimetuse liige ja toimetaja
1948-1968
1950, 1951
1953-1954
1954-1957
1965-1967 (vast sekr), 1965-1972 
ajalehega seotud 1950. aastatest, 
toimetaja 1969-1970 
toimetaja 1970-1974 
toimetaja 1974-1977, esimene 
vastutav ja tegevtoimetaja 
1975 toimetaja kt, korrespondent; 
1977. aastast toimetaja

Aastaarvud ei märgi täit kalendriaastat, väga sageli kirjuta
sid ajalehe üksikutele numbritele või ka pikema aja jooksul 
toimetaja äraolekul alla asendajad.

Ilmunud ja ilmumata jäänud trükivigu

Vale: Õige:
teotus toetus
kärgharidus kõrgharidus
häid mättaid häid mõtteid
pätitakse päritakse
isa-aastane iga-aastane
isainfo lisainfo
ülikoll, ülikoli ülikool, ülikooli
Taru Ülikool Tartu Ülikool
Tartu Ülikooli pühakiri Tartu Ülikooli põhikiri
veetakse õppekavasid vaetakse õppekavasid
unerohu kitkumine umbrohu kitkumine
kui ta olengus kui ta loengus

suu lahti teeb suu lahti teeb
külalisõppepõud külalisõppejõud
ulaloeng aulaloeng
ülikõpiesindus üliõpilasesindus
ahjalehtede ajalehtede
luuluvõistlus luulevõistlus
teekan, teekaan, teekann dekaan
kõhuketa, kõhukestas kõvaketas
mägistritäid magistritöid
Tulbiste Tulviste
univer-

sitasena (poolitus)
kartulivõitmine kartulivõtmine
E. Haugaste E. Laugaste
EPA TRÜ komitee EKP TRÜ komitee
Vinni NSV Vinni NST (näidissovhoos)
paretibüroo, paretikomitee parteibüröö, -komitee
altvedaja allettevõtja
teolise töötrauma töölise töötrauma
arutaja aerutaja
vastne vastane
ussrealism uusrealism
leskkomitee keskkomitee
kekskomitee keskkomitee
keelerong keelering
TÜ võit ulumises TÜ võit ujumises
ajaloolastel tekid peas ajaloolastel teklid peas
õnnestavad vundamenti õõnestavad vundamenti
konsultatsioon konsultatsioon

füüsikadiplomaatidele füüsikadiplomandidele
Sulev Kaunike Sulev Kannike
Sinaida Kalinin Sinaida Kalnin
ulmenõukogu ülemnõukogu
eeslijärjekorras eelisjärjekorras
koread surevad nagu kärbsed koerad surevad nagu kärbsed
alkeemik akadeemik
raekommunist reakommunist
valmiseeskiri valimiseeskiri
kääbuskalm kääbaskalm
abielumees abiesimees
õppelaev õppelaen
eeslistatud eelistatud
taevakool tavakool
kõrgkookides kõrgkoolides
isikukulutus isikukultus
heauluriik heaoluriik
kaitsti arheoloogialaseid kaitsti arheoloogiaalaseid

magustöid magistritöid
põhuteesid põhiteesid
kokku keppima kokku leppima
kontsert toimub kontsert toimub

ülikooli asulas ülikooli aulas
ägeda maksa ägeda

puudulikkusega maksapuudulikkusega
komsomolits komsomolist
Tartu Patuanatoomide Selts Tartu Patoanatoomide Selts

Ajalehe sisu on pikemat 
aega oma artiklitega rikas
tanud:

Juhan Peegel, Hillar Pala
mets, Tullio llomets, Eduard 
Vääri, Valmar Adams, Paul 
Ariste, Pent Nurmekund, Leo 
Leesment, Sirje Endre, Tar
mo Kulmar, Linnar Priimägi, 
Mart Kadastik, Mihkel Mutt, 
Ester Näpping (Šank), Tiit 
Matsulevitš, Raimu Hanson, 
Peeter Järvelaid, Harry Liiv
rand, Hannes Tamme, Rein 
Sikk, Halliki Harro-Loit, Jaa
nus Harro, Margit Mikelsaar 
(Sutrop), Katrin Saks, Erki 
Berends, Ivar Vigla, Tiit 
Pruuli, Vambola Paavo, Jüri 
Luik, Indrek Kannik, Indrek 
Tarand, Kaarel Tarand, Mar
gus Sanglepp, Indrek Ude, 
Fred Puss, Peeter Olesk, Eno 
Tõnisson jpt.

Ülikooli ajalehes on avalda
nud oma karikatuure, joo 
nistusi ja huumorit:

Sulev Uus, Jaak Kangilaski, 
Anu Oissar, Priit Pärn, Too
mas Kali, Viljar Ansko, Mart 
Ummelas, Andres Ader, 
Juhan Peegel, Peeter Nõges, 
Ilmar Anvelt, Silja Kudisiim, 
Andrus Kasemaa, Imme Vii
dalepp, Lembit Karu, Ilmar 
Kruusamäe, Veiko Paalma, 
Raivo Kelomees, Raimu Han
son, Tiit Matsulevitš, Hannes 
Tamme, Marek Strandberg, 
Margus Sanglepp, Erki Kõlu, 
Valdo Jahilo, Silver Sära jpt.

Toimetuses on töötanud:
Milvi Vajakas, Asta Põld

mäe, Jüri Talvet, Sirje Endre, 
Ene Puusemp, Imme Viida
lepp, Mart Kadastik, Mihkel 
Mutt, Aarne Rannamäe, 
Raimu Hanson, Riina Mägi, 
Raivo Lott, Ester Šank, Mare 
RandjÕe (Pihlak), Anu Pallas, 
Margus Sanglepp, Indrek Ude, 
Kaur Hanson, Piret Tali, Selle 
Mõtsar, Astri Sootak (Schön- 
felder), Reno Hekkonens, And
res Toode, Aet Süvari, Krõõt 
Nõges, Anne Must jpt.

Teaduskondade pressisek
retäre*

Aj alooteaduskond:
Vambola Paavo 
Jaan Lukas 
Arstiteaduskond:
Jaak Aru 
Jaanus Harro 
Tõnu Peets
Bioloogia-geograafiatea-
duskond:
Maire Kõuts (Miider)
Pille Pentel (Trumm)
Toomas Neemre
Filoloogiateaduskond:
Malle Toomiste
Imbi Ernits
Kersti Maal
Peep Jahilo
Vilja Kallaste (Kohler)
Füüsika-keemiateadus-
ltond:
Endla Lõhkivi 
Marek Strandberg 
Alo Murutar 
Valdek Mikli 
Mait Land
Majandusteaduskond
Helle Ümarik (Luik)
Anu Pajumäe (Pagel)
Matemaatikateaduskond
Kersti Loite
Age Virkus
Kersti Laur
Juta Annus
Õigusteaduskond
Enn Uus
Anne Miider (Luik)
Triin Rahnu 
Komsomolikomitee:
Lii Kangru
Kärt Tõnisson (Hellerma)
Eve Rohtla (Ant) 
Ametiühingukomitee:
Ülo Veldre

*Nimekiri ei ole täielik
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TU tudengeid aitab psühholoog
R aivo  V a lk
personalitöö peaspetsialist, 
psühholoogia doktorant

Tartu Ülikooli psühholoo
gina tööd alustanud Karita 
Kibuspuu sõnul on tema 
põhiülesanne olla tudengi 
jaoks olemas, teda kuulata 
ja olla avatud koostööle.

Millise murega võib Sinu 
poole pöörduda?

Kui üldjuhul pöördutakse 
psühholoogi poole rohkem 
hingehädade puhul, siis üli
kooli psühholoogi poole võib 
pöörduda igasuguse murega, 
kui on tunne, et oma jõud 
enam üle ei käi. Koos leiame 
kindlasti, mis suunas edasi 
liikuda. Psühholoogilt saab ka 
infot spetsialistide ja asutuste 
kohta, kelle poole pöörduda.

Milliseid võimalusi näed 
psühholoogiliste prob
leemide ennetamiseks?

Ülikooli psühholoog peab 
olema paindlik ja suutma 
reageerida hetkevajadustele. 
Praegu kujutan ennetus
tööna ette kõikvõimalikke 
informeerivaid ja harivaid 
loenguid ning seminare, miks 
mitte ka grupitööd. Samuti 
peaks psühholoogi olemasolu 
teadvustamine algama juba 
esimese aasta tudengite seast
-  seega töö esmakursuslas- 
tega.

Arvestades tudengkonna 
suurust, võib oodata väga eri
palgelisi väljakutseid.

Kust üliõpilase elu kõige 
rohkem kärisema võiks 
hakata?

Üks võimalik läbipõlemise 
koht on kindlasti õppimise 
kõrvalt töötamine -  ühest 
küljest majanduslikud vaja
dused, teisest küljest soov 
mõlemas vallas edukalt toime 
tulla.

Omaette väljakutse elult 
saavad kindlasti ka need 
esmakursuslased, kes tule
vad ülikooli ja samal ajal ka 
võõrasse linna otse turvalise 
pereidülli keskelt. Ühtäkki 
on vaja hakkama saada nii 
igapäevaelus kui ka koostada 
individuaalne õppeplaan. 
Peale selle on tudengiaeg 
sageli ka kaaslase otsimise ja 
pereloomise aeg. Nõnda võib 
loetelule lisada veel suhte- ja 
isiksusesisesed probleemid.

Kuivõrd on Sind ülikooli

psühholoogi tööks ette 
valmistanud Õpingud TÜ 
psühholoogia osakon
nas?

Ei ole head teoreetilist 
haridust ilma praktikako- 
gemuseta, samuti on väga 
raske õppida ainult isiklikest 
kogemustest ning (psühho
loogi ametis isegi ebaeetiline) 
vigadest.

Arvan, et õpingud on and
nud kõigepealt baasteadmised 
psühholoogiast kui teadusest. 
Magistriõppes olen spetsia
liseerunud psühholoogia 
rakenduslikumale suunale, 
õppides koolipsühholoogiat.

Kuidagi ei saa vähendada 
reaalse nõustamiskogemuse 
tähtsust, mille olen saanud 
koolis töötades -  tegelikult 
on igapäevane elu see, mis 
muudab teadmised elavaks 
ja loob nende vahele kindla 
struktuuri ja seosed.

Kuidas võiks mõjutada 
Sinu tööd magistriõppes 
Õppimine?

Ühest küljest seostan tu- 
dengistaatust pideva valmis
oleku ja võimalusega igal 
hetkel midagi juurde õppida. 
Arvan, et magistrantuur loob 
mulle ideaalsed võimalused 
pidevaks enesearendamiseks 
ja -täiendamiseks.

Teisest küljest tahaksin 
loota, et tudengistaatus ja 
selle probleemidega tuttav 
olemine aitab abivajajaid pa
remini mõista ning vähendab 
kõikvõimalikke barjääre, mis 
nõustaja ameti suhtes võiksid 
eksisteerida.

Psühholoogilisel nõusta
misel on oluline kiiresti 
ära tunda, milliseid 
probleeme saad ise 
lahendada ning mil
lal on ainuõige klient 
psühhiaatri, kliinilise 
psühholoogi või mõne 
teise asjatundja juurde 
edasi suunata. Kuidas 
eristada tõsiseid psühho
loogilisi ja psüühilisi 
probleeme kergematest?

On terve rida probleeme, 
mis vajavad sügavamat sek
kumist ja väga konkreetset 
spetsiifilist abi. Näiteks kõik
võimalikud sõltuvused, tuge
vad hirmud jms.

Iga probleemi jaoks on 
teatud kriteeriumid, millest 
alates on tegu häirega ja mida 
peab üks psühholoog lihtsalt 
teadma.

«Juba esimestel päevadel saabusid üliõpilastelt meilid ja  koputati uksele,» ütles ülikooli 
psühholoog Karita Kibuspuu. v a r j e  s o o t a k

Ülikooli psühholoogi töö 
tuumaks on psühholoo
giline nõustamine, kus 
meetodeid ja lähenemis
viise on palju. Millised 
sekkumismeetodid ja 
nõustamistehnikad on 
Sinu arsenalis?

Pean väga oluliseks kõiki 
aktiivse kuulamise tehnikaid. 
Samuti on mulle südamelähe
dased mitmed kognitiiv-käitu- 
misteraapia tehnikad.

Olen grupitöid tehes avasta
nud suhtlemismängude võlu

ja hämmastava toime täiskas
vanud inimeste seas.

Üks psühholoog 17 ООО 
potentsiaalse kliendi 
kohta on aukartust ära
tav suhtarv, koolipsühho
loogil on teenindavate 
norm 6.-12. klassis näi
teks 1:600. Kuidas kait
sed iseennast võimaliku 
murede laviini eest?

Tegelikult on ka kooli
psühholoogi norm nö soovi
tuslik.

Reaalses elus peab üks koo
lipsühholoog arvestama prae
gu 0,5 koormusega kohaga 
terve kooli peale, hoolimata 
õpilaste arvust. Seda juhul, 
kui kool ei paku talle omal 
algatusel suuremat koormust.

Olen koolis töötades oman
danud teatud toimetuleku- 
oskused. Loomulikult tuleb 
läbipõlemisohtu suhtuda 
teadlikult ja ettevaatlikult 
ning pidevalt ka endaga tööd 
teha ja vajaduse korral endale 
puhkust anda.

Miks vajab ülikool psühholoogi?
R aivo  Va lk

Igal sügisel alustab aima 
mater' is õpinguid üle tu
hande noore. Ülikooli tulek 
on suur elumuutus, millega 
kohanemine ei pruugi alati 
valutult käia. Potentsiaalsed 
stressiallikad on näiteks uued 
suhted ja võrdlusgrupid, koha
nemisraskused elukohavahe
tusel, kodukeskkonna toetuse 
vähenemine, kõrged nõud
mised, vastuolud sisemiste ja 
väliste standardite vahel jms. 
Lisaks tuleb ülikooliellu kaasa 
hulk keskkoolipõlves alguse 
saanud probleeme (näiteks 
esinemisärevus), mis võivad 
uute väljakutsete tingimustes

võimenduda.
Pole kahtlust, et psühho

loogilist tuge ei vaja tudengid 
mitte ainult esimesel semest
ril, vaid ka edaspidi.

Ametikoha loomise kasuks 
aitas otsustada konsulteerimi
ne veebipõhise noorte nõus- 
tamisprojekti Lahendus.net, 
õppe- ja üliõpilasosakonna, 
psühholoogia osakonna ning 
psühhiaatria kliiniku esinda
jatega, kes tudengite psühho
loogiliste probleemidega 
oma töös pahatihti kokku 
puutuvad.

Üliõpilased saavad pöördu
da ka professionaalsete 
psühholoogide-nõust ajate 
poole, ent sageli selleni siiski

ei jõuta, sest takistab infopuu- 
dus või heidutab teenustasu. 
Kitsalt tudengiprobleemidega 
tegeleva psühholoogi raken
damise kasuks räägib ka tõik, 
et üliõpilased on spetsiifiline 
sihtrühm, kelle probleemid 
erinevad mõnevõrra teiste 
nõustatavate omadest.

Lisaks psühholoogile töötab 
ülikoolis üliõpilasnõustaja, 
kelle poole võib pöörduda 
õppekorraldusküsimuste jt 
probleemidega, nagu õpingute 
rahastamine, ravikindlustus 
jms. Ülikoolis on edukalt käi
vitunud ka tuutorite süsteem. 
Nemad aitavad ülikooliellu 
sisseelamisel peamiselt oma 
eriala esmakursuslasi.

Algab pedagoogili
ne praktika
24. novembril kell 10 alusta
vad 157 üliõpilast 15 Tartu 
koolis pedagoogilist praktikat, 
mille eesmärk on üliõpilase 
õpetamisoskuse areng.

Haridusteaduskonna de
kanaadi juhataja Annika 
Konsapi sõnul kestab praktika 
üldjuhul 10 nädalat ja selle aja 
jooksul õpib üliõpilane tund
ma kooli kui organisatsiooni, 
annab ainetunde ja osaleb 
klassijuhataja töös.

«Tartu Ülikoolis toimub 
õpetajakoolitus seitsmes 
teaduskonnas koostöös
partnerkoolide ja haridustea- 
duskonnaga. 12. novembril 
toimus haridusteaduskonna 
pedagoogilise praktika ava- 
seminar, kus anti soovitusi 
edukaks toimetulekuks täna
päeva koolis,» ütles Konsap. 
Avaseminaril said kõik osale
jad metoodilise abimaterjali 
õpetajakoolituse praktikaks.

* » •  •

TU ja TTU kammerkoor esinevad ühiskontserdil
In d re k  M u s tim e ts
TÜ kammerkoori president

Homme kell 18 esinevad 
ülikooli aulas Tartu Ülikooli 
ja Tallinna Tehnikaülikooli 
kammerkoor.

Päeval kell 12 annavad koo
rid ühise kontserdi Tallinnas 
Mustpeade majas.

Neid kahte kammerkoori 
seovad pikaajalised sõprus
suhted, kuigi viimati esineti 
koos 1995. aastal. Nüüd on 
kaks üliõpilaskammerkoori 
taas üheskoos laval ning esita
vad 22. novembril nii Tallin
nas kui ka Tartus oma koori 
repertuaari ühiselt ja eraldi. 
TÜ kammerkoori dirigent on 
Triin Koch ja TTÜ kammer
koori dirigendid Peeter Perens 
ja Endrik Üksvärav.

Kammerkoori asutasid 
1966. aastal TPI nais-ja mees
koori parimad lauljad. Koori

TÜ kammerkoori lauljad vennad Andres ja  Indrek Kala
mees valmistuvad ühiskontserdiks. in d re k  m u s tim e ts

teise koha VIII Eesti kammer
kooride konkursil Pärnus 
В-kategooria kooride hulgas. 
Alates 1996. a sügisest juha
tab TTÜ kammerkoori Peeter 
Perens.

liikmed on põhiliselt TTÜ 
tudengid ja vilistlased. Koor 
on osalenud paljudel koori- 
festivalidel ja konkurssidel nii 
Eestis kui ka mujal maailmas. 
Läinud aastal sai kammerkoor

TÜ kammerkoor on asu
tatud 1971. aastal. Kooris 
laulavad Tartu Ülikooli üli
õpilased ja vilistlased. Koor 
on esinenud 14 välisriigis ja 
osalenud mitmel rahvusvahe
lisel koorifestivalil.

Viimati saavutati rahvusva
helisel koorifestivalil «Tallinn 
2003» segakooride kategoo
rias III koht ja osaleti Itaa
lias Arezzos rahvusvahelisel 
koorifestivalil. Koori dirigent 
on Eesti Muusikaakadeemia 
koorijuhtimise eriala magist
rant Triin Koch.

Dirigendid Triin Koch ja 
Peeter Perens on mõlemad 
lõpetanud Eesti Muusika
akadeemia koorijuhtimise 
eriala professor Kuno Arengu 
klassis.

Kontserdil esitatakse Kree
gi, Rahmaninovi, Scandello, 
Ellingtoni, Tormise, Poulenci, 
Sisaski, Rannapi jt loomingut.

U U D I S E D

India teadlase 
loengud
25. novembril algavad geo
graafia instituudis India tead
lase dr Amalava Bhattacharyya 
loengud.

Ta kõneleb Himaalaja 
okaspuude aastarõngastest 
kliimamuutuste uurimisel ja 
Himaalaja taimkatte muutu
misest jääaja järel tolmutera
de andmeil.

Geograafia instituudi õppe
jõu Alar Läänelaiu sõnul 
töötab dr Bhattacharyya 
Birbal Sahni Paleobotaanika 
Instituudis Lucknow linnas 
Indias. Praegu stažeerib 
Hamburgi Ülikoolis. «Ta on 
töötanud ka Arizona Ülikooli 
maailmakuulsas aastarõngas- 
te laboris Tucsonis USA-s. 
Nüüd tutvub India teadlane 
Euroopa ja siinse teadusega,» 
ütles Läänelaid.

25. nov kell 9 algab Va
nemuise 46 aud 327 loeng 
«Looking at the tree rings 
of himalayan conifers in 
understanding the past 
climatic changes of Indian 
Subcontinent», 26. nov kell
14 aud 335 «А glimpse of 
Himalayan vegetation, and 
its change especially in upper 
tree line zone since last 
glaciation based on pollen 
analysis».

Gustav Suits 120
Kirjanik Gustav Suitsu 120. 
sünniaastapäeva puhul toimub 
Tartus mitu üritust.

27. novembril peab Peeter 
Olesk ülikooli peahoone Suit- 
su-aegses 5. auditooriumis 
(139) loengu «Vaimne Gustav 
Suits».

28. novembril tähistatakse 
Tartu Ülikooli kirjanduspro
fessori Gustav Suitsu sünni
aastapäeva Tartu Kirjanduse 
Majas, kus ettekande peab ka 
prof Rein Veidemann.

TÜ päev Tallinnas
25. novembril kell 13 algab 
Tartu Ülikooli päev Tallinnas 
Rahvusraamatukogus.

Päeva avab prorektor prof 
Jaak Kangilaski. Autasusta
takse uurimistöö ja esseekon- 
kursside võitjaid.

Akadeemilise loengu moti- 
vatsioonipsühholoogiast peab 
prof Talis Bachmann. Täpsem 
päevakava www.ut.ee/uksu- 
sed/Regionaal/. Info: Triin 
Pajur, tel 627 1896.

Ülikooli külastab 
Rootsi suursaadik
25. novembril teeb tutvumis- 
visiidi Tartu Ülikooli Rootsi 
Kuningriigi uus suursaadik 
Eestis Dag Hartelius.

Kell 15 kohtub suursaadik 
rektor Jaak Aaviksooga. Dag 
Hartelius on hariduselt poli
toloog, kelle töö on olnud seo
tud Eesti ja kogu Baltimaade 
piirkonnaga.

Rootsi uus suursaadik on 
töötanud varem Rootsi välis
ministeeriumis ning olnud 
diplomaatilisel tööl Peterbu
ris, Moskvas, Berliinis, Lon
donis jm.

Avalik seminar 
Eesti teatrist
25. novembril kl 18 korraldab 
EÜS (Tõnissoni 1) avaliku 
seminari «Eesti teater -  kas 
kultuur või äri?». Kõnelevad 
Riigikogu kultuurikomisjoni 
liige Jaak Allik, «Vanemuise» 
endine teatrijuht Jaak Viller 
ja Tartu Teatrilabori direktor 
Margus Kasterpalu.

http://www.ut.ee/uksu-
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60

Helgi Laanes,
raamatukoguhoidja -  22. 
november

55

Jaan Maasepp,
tehnik -  24. november

45

Ene Kurme,
õpetaja -  25. november 
Merle Tiidemaa,
sekretär -  25. november

40

Janika Kronberg,
teadur -  24. november 
Riina Viilup,
sekretär -  26. november

35

Ilona Tragel,
teadur -  24. november 
Heli Raagmaa,
vanemlaborant -  26. novem
ber
Ines Vebel,
vastutav sekretär -  27. no
vember

30

Vallo Tilgar,
teadur -  21. november

25

Pille Vengerfeldt,
teadur -  26. november

Tartu  Ülikool

Tartu Ülikool võtab ülikooli ajalehe 
Universitas Tartuensis 
toimetusse tööle

repo rteri,
kelle ülesanne on ajalehe nädala-, kuu- ja semestriplaani- 
de koostamine koos tegevtoimetajaga, artiklite kirjutami
ne ja toimetamine, kaastööde organiseerimine ning muu 
ajalehe väljaandmisega seonduv ajakirjanduslik tegevus. 
Töö on 0,5 koormusega.

Edukal kandidaadil on:
• erialane kõrgharidus (võib olla omandamisel),
• ajakirjandusalane töökogemus,
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus eesti 

keeles,
• hea arvuti- ning võõrkeeleoskus,
• väga hea koostöö- ning suhtlemisoskus;

kü ljen daja ,
kelle ülesanne on ajalehe küljendamine, ajalehe võrgu
versiooni uuendamine ja arendamine, digitaalfotode 
arhiivi korrastamine ja uuendamine ning muu ajalehe 
väljaandmisega seonduv tehniline tegevus. Töö on 0,75 
koormusega.

Edukal kandidaadil on:
* küljendusprogrammi Adobe InDesign väga hea kasutus-

oskus,
* levinumate fototöötlus- ja kujundusprogrammide hea 

kasutusoskus,
* kokkupuude veebi sisuhaldustarkvaraga,
* hea koostöö- ning suhtlemisoskus.

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus rektori 
nimele ja elulookirjeldus hiljemalt 1. detsembril e-postiga 
või paberkandjal TÜ personaliosakonda (personaI@ut.ee, 
ruum 302, Jakobi 4, 51014 Tartu). Info tel 737 5145.

Tartu  Ülikool

Tartu Ülikool võtab 
personaliosakonda tööle

in fo teh n o lo o g ia  spets ia lis ti,
kelle ülesanne on personalitarkvara kohandamine, kasu
tajate IT-alane toetamine ning aruannete koostamine. Töö 
on tähtajaline, kestusega 1 a ning 0,5 koormusega.

Edukal kandidaadil on:
• erialane kõrgharidus (võib olla omandamisel),
• hea analüüsivõime,
• hea algatusvõime ja probleemilahendusoskus,
• hea koostöö- ja suhtlemisoskus,
• inglise keele oskus,
• soovitavalt teadmised Concorde XAL-ist.

Konkursist osavõtuks esitada palgasooviga avaldus rektori 
nimele ja elulookirjeldus hiljemalt 2. detsembril e-postiga 
või paberkandjal TÜ personaliosakonda (personal@ut.ee, 
ruum 302, Jakobi 4, 51014 Tartu). Info tel 737 5145.

UNIVERSITAS
TARTUENSIS
TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 
Trükk: o/ü Greif

Tegevtoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Kristjan Kaljund 
Infotoimetaja Leane Morits 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa

Ü lik o o li18, Tartu 50090 
Tel: 07 375 680,051 42 300 
E-post: ajaleht@ut.ee 
Faks: 07 375 440 
http://www.ut.ee/ajaleht

Ball vaatab minevikku
K a tr in  A rv is to
Balli infojuht

Emakeelse ülikooli avamise 
aastapäeva pidustustele pa
neb väärika punkti ball, mis 
vaatab tagasi rahvusülikooli 
minevikule.

1. detsembril 1919 kuulutati 
avatuks Eesti Vabariigi Tartu 
Ülikool. See ei tähendanud 
ainult õppetöö muutumist 
eestikeelseks, vaid oli ka väi
kerahva püsima jäämise olu
line samm. Emakeelse kõrg
hariduse sündi võiks ja peaks 
sama suursuguselt tähistama 
kui vabariigi aastapäeva.

Alguses ainult korporat
sioonide hulgas populaarne 
aastapäevaball on aegamööda 
tuntust kogunud kõigi tuden
gite seas ja kujunenud üheks 
aasta oodatumaks ürituseks. 
Ka sel aastal kutsub üliõpi- 
lasesindus kõiki tudengeid, 
töötajaid ja vilistlasi pärast 
tõrvikrongkäiku Vanemuise 
Kontserdimajja ballile.

Tehakse tagasivaade ema
keelse ülikooli 84 aasta pik
kusele tegevusele. Alustatakse

20. sajandi algusest, kui eesti
keelne ülikool avati, järge
mööda jõutakse kaasaega. 
Kuidas see täpselt toimub, 
jääb üheks balliüllatuseks.

Ball ei koosne aga sugugi 
ainult ajalookursusest, seal 
saab tantsida parimate orkest
rite saatel, kuulata-vaadata 
eredaid etteasteid ning nauti
da head seltskonda. Tantsuks 
mängivad New Murphy Band 
ja balliorkester Con Amore. 
Väikeses saalis astuvad üles 
selleaastase lauluvõistluse 
«Kaks takti ette» võitja Ewert 
Sundja ning Robert Jürjendal 
oma kitarristuudioga. Džässi- 
salongis saab veiniklaasi 
kõrvale nautida Eve Pärnsalu 
ja Django’s Hot House’i musit
seerimist, lavale tuleb ka Siiri 
Sisask. Vahelduseks näitlejate 
etteasted -  «Kaunimad aastad 
su elus» Andres Dvinjaninovi 
juhtimisel ning Rain Simmuli 
laulud koos Jaan Söödiga.

Balli perenaine Merle Palu 
ja peremees Kristjan Rattus 
ootavad külalisi Vanemuise 
Kontserdimajja alates kella 
seitsmest õhtul.

KAITSMISED
26. nov kl 15 kaitseb nõukogu 
saalis Pille Taba arstiteaduskon
na doktoritööd «Parkinsoni tõve 
epidemioloogia Tartus, Eestis: 
levimus, haigestumus, kliinik 
ja farmakoepidemioloogia». 
Juhendaja: prof Toomas Asser. 
Oponent: prof Reijo Marttila, 
Turu Ülikool.
28. nov kt 15 kaitseb nõukogu 
saalis Roomet Viira kehakul
tuuriteaduskonna doktoritööd 
«Physieal activity, ecological 
system model determinants 
and physieal self-perception 
profile in early adolescence» 
liikumis- ja sporditeaduste eri
alal. Juhendaja: dots Lennart 
Raudsepp, PhD. Oponendid: 
prof Dorothee Alfermann (PhD, 
Leipzigi Ülikool) ja dots Maarike 
Harro, PhD.
3. dets kaitsevad keemia osa
konnas Jakobi 2-430 doktori
töid:
kl 10 Jaana Tammiku-Taul 
«Grignardi reaktiivide omadus
te kvantkeemiline uurimine». 
Juhendajad: prof emer Ants 
Tuulmets ja prof Peeter Burk 
Oponendid: prof dr Jose-Luis M. 
Abboud (CSIC, Madriid, Hispaa
nia) ja prof Ilmar Koppel; 
kl 11 Kostyantyn Kirichenko 
«Süsinik-süsinik sidemete moo
dustamine bensotriasooli va
hendusel». Juhendaja: prof Mati 
Karelson. Oponent: prof Margus 
Lopp, TTÜ;
kl 12 Andre Lomaka «Biomedical 
Applications of Predictive Com- 
putational Chemistry». Juhenda
ja: prof Mati Karelson. Oponen
did: prof Ilmar Koppel ja prof 
Ago Rinken.

LOENGUD
24. nov kl 16.15-17.45 esineb ph 
140 prof Haldur Oim loenguga 
«Metafooride käsitlus keeletea
duses» (seminaris «Keel, kom
munikatsioon ja kognitiivsus»).
24. nov kl 18.15 tuleb semina- 
risarjas «Elu_s_ilmad» juttu 
Jakob von Uexkülli «Umwelti» 
mõistest, kõnelejaks Urmas 
Sutrop. J. von Uexkülli Keskuse 
tegevusest kümne aasta jook
sul ning edasistest plaanidest 
annavad ülevaate Timo Maran 
ning Riin Magnus. 10. aasta
päeva seminar toimub Eesti 
Looduseuurijate Seltsi majas 
{Struve 2). Info: Riste Keskpaik 
,056 685 264, Riin Magnus, 051 
967 493, www.zbi.ee/~-uexkull/ 
elusilmad.htm.
26. nov kl 16.15 on Lossi 3-406 
Õpetatud Eesti Seltsis ettekan
dekoosolek. Esineb Anu Pallas 
«Ajakirjanikud ja nende elu
lood».

28. nov kl 9-16.30 kutsub sot
siaalpoliitika tudengite MTÜ 
TAHE koostöös sotsioloogia ja 
sotsiaalpoliitika osakonnaga kõi
ki huvilisi Narva mnt 4 aulasse 
seminarile «Kas erinevad saavad 
olla võrdsed?!?» Ettekandeid 
esitavad: L. Kotter, P. Pyhtilä, 
M. Sepper, T. Joost, A. Randviir 
ja A. Turovski. Hind: 50.-, tuden
gitele 35.-. Eelregistreerumine 
kuni 26. nov kl 12 sotsiaalpoliitka 
õppetoolis Tiigi 78-244 või 
mtytahe@hot.ee, MTÜ TAHE 
221023193430 Hansapank. Eel- 
registreerunutele: lõunasöök, 
mapp seminari materjalidega 
ning kiirematele pilet klubisse 
«Tallinn». Info: mtytahe@hot.ee, 
Margot, 050 63 686.

SPORT
26, novembril kl 16.45 on TÜ 
spordihoones Peugeot korvpalli 
meistriliigas vastamisi TÜ/Leibur 
ja Siili PK/Kanpol ning kl 19 TÜ/ 
Rock ja Pirita TOP Spa.
27. novembril kell 19 toimub 
FIBA FCM karikamäng Tar
tu Ülikool/Rocki ja Klaipeda 
Neptunase vahel.

KONTSERT
24. novembril kl 15 Vanemuise 
Kontserdimajas “Marsime 
Mardiks, kargame Kadriks!” Esi
nevad ETV lasteekraani muusi
kastuudio lastekoor (dirigendid 
Lii Leitmaa ja Aarne Saluveer), 
Eesti Rahvusmeeskoor (dirigent 
Andrus Siimon, kaastegev Igor 
Tõnurist). Meeleolukas kava 
tutvustab mardi- ja kadripäeva 
laule, mänge ning kombeid. Pi
letid: 60 ja 30 kr.

E E S T I  Ü L I K O O L I  8 4 .  A A S T A P A E V

Reede, 28. november
kl 15 Ernst Kulli mälestuspildi avamine ülikooli raamatu
poes

Pühapäev, 30. november
kl 11 Eesti ülikooli 84. aastapäeva jumalateenistus Jaani 
kirikus
kl 18 kontsert «Kõigel on kõigega seos» TÜ aulas. Kait Tamra 
laulud Runneli, Kaplinski, Viidingu, Luige ja Smuuli teksti
dele

Esmaspäev, 1. detsember
kl 10.30 TÜ Vilistlaskogu aastakoosolek ph aud 102
kl 11 näituse «Põletatud savi -  antiigist tänapäeva» avamine
TÜ Kunstimuuseumis
kl 12 Eesti ülikooli 84. aastapäeva aktus aulas. Prof Pee
ter Saari akadeemiline loeng. Doktorite ja audoktorite 
promoveerimine 
kl 17 tõrvikrongkäik
kl 19 aastapäevaball Vanemuise Kontserdimajas 

Teisipäev, 2. detsember
kl 15 TÜ Sihtasutuse stipendiumide üleandmine vanas 
kohvikus
Narva kolledžis tähistatakse TÜ aastapäeva 27. ja Türi 
kolledžis 28. novembril ning Pärnu kolledžis 1. ja 5. det
sembril.

Ü L I K O O L I  P S Ü H H O L O O G

Ülikooli psühholoogi ülesandeks on pakkuda tudengitele 
psühholoogilist nõustamist. Psühholoogi poole võid pöördu
da, kui tunned, et oma jõud enam olukordadest üle ei käi.

Ülikooli psühholoog võtab vastu TÜ Raamatukogus 
(Struve 1) ruumis 318.

Vastuvõtuajad: E 10-12 ja 13-17, N 10-12 ja 13-17, R 10-12 
ja 13-16. Info: tel 737 6211, psyhholoog@ut.ee.

Tartu Ülikooli Ajaloo M uuseum Toomel Lossi 25

A J A  S I S S E  M I N E K  
E sm a k u r s u s la n e !

Kas Sa tunned oma ülikooli ja  teaduskonna ajalugu?
Kas Sa tead oma eriala tunnustatud teadlasi?
Kas Sa aimad, m illine oli minevikus üliõpilase elu-olu?

O o t a m e !Kui tahad tunda end selies valdkonnas kindlamalt, 
tule muuseumisse!
Õpid tundma oma eriala m uuseum iekspositsiooni, 
fondiesem ete ja  teadja-inim ese tutvustuse kaudu.

Geograafia, geoloogia ja  
keskkonnatehnoloogia
1. kursus

25. novembril kl 16.15

Semiootika
1. kursus
26. novembril 16.15

T ulla võivad  ka  vanem ate  kursuste  tudengid.
Lisateave: 7 375677, renata@ut.ee J Ä R G N E B  K E V A D E L !

■ — ---------------------------------------------  —  = д

inakeelne ülikool läbi ajaloo
1. detsembril kell 19.00 Vanemuise Kontserdimajas

www.aastabail.ee

Silberauto AS JÜ Hansapank radiolinja

*4 ^ : ^  Herifiessy Hermann Reisid
hepda möteto few COONaC

Posflmm ^  Я
AYHOTEU

H A N S A B U S S

mailto:personaI@ut.ee
mailto:personal@ut.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
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Armas ülikoolipere!
Õnnitlen teid kõiki eesti ü li
kooli 84. aastapäeva puhul!

Seljataha jäänud aasta sisal
das tagasivaatamist eelmisele 
viiele aastale ja ettevaatamist 
kuni aastani 2008. Võime 
rõõmu tunda tehtust ja tehtu
le tuginedes pidada tuleviku
plaane.

Kevadel sai algatatud üli
kooli arengukava koostamine, 
mis tipnes 24. ja 25. oktoobril 
ülikooli arengukonverentsiga 
ning mille tulemused vormis
tatakse ülikooli arengukavaks 
loodetavasti veel enne jõulu
puhkusele minekut.

Arengukonverentsil val
mistas heameelt tõdemus, et 
huvi ülikooli tuleviku vastu 
on suur nii sees- kui ka väljas
pool ülikooli.

Saime kinnitust oma seisu
kohale, et Tartu Ülikooli tule
vik on mõeldav vaid rahvus- 
ülikoolina, mille sünnipäeva 
me 1. detsembril tähistame. 
See ei ole pelgalt ülikooli 
liikmeskonna veendumus. 
Ülikooli arengukonverentsil 
kõlanud sõnavõttudes väljen
dus ka meie partnerite, eel
kõige Vabariigi Valitsuse ja 
kogu Eesti avalikkuse üsna

üksmeelne arusaamine Tartu 
Ülikooli kui rahvusülikooli 
tähendusest.

Samal ajal on selge ka see, 
et rahvusülikool ei saa täita 
oma funktsioone vaid Eesti 
piiridega piirdudes. Oma rii
gi ja rahva teenimiseks peab 
rahvusülikool olema ka rah
vusvaheline ülikool.

Head ülikoolipere liikmed! 
Soovin teile tulemusrikast ja 
rÕÕmupakkuvat eesti ülikooli 
algavat 85. eluaastat!

Jaak Aaviksoo
rektor, professor

• о

Tartu Ülikooli uued audoktorid
W ilfr ie d  
S c h lü te r

Õigusteadla
ne Wilfried 
S c h l ü t e r  
( 1 9 3 5 ) 
emeriteerus 
Münsteri Ülikoolis 2000.

Ta on tunnustatud pere- 
konna- ja pärimisõiguse spet
sialist, osalenud Saksamaa 
õigusreformides. On olnud 
prorektor ja rektor.

Prof Schlüter on Münsteri 
Ülikooli juures tegutseva 
Interdistsiplinaarsete Balti 
Uuringute Instituudi tegev
direktor ning tänu tema 
toetusele on saanud seal end 
pidevalt täiendada paljud TÜ 
õppejõud ja üliõpilased.

Ta oli TÜ euroteaduskonna 
loomise akadeemilise nõuko
gu liige, on ajakirja Juridica 
kolleegiumi liige, osalenud 
Academical jm.

Prof Schlüter on aidanud 
kaasa Eesti õigusteadusliku 
mõtte tutvustamisele Euroo
pa saksakeelses õigusruumis.

Ta on Lille' i ja Läti ülikooli 
audoktor.

K e ijo  
A a rre  
V ir ta n e n

T e a d l a n e  
ja kultuuri- 
t e g e l a n e  
Keijo Aarre
Virtanen (1945) on Turu 
Ülikooli kultuuriajaloo prof 
ning Turu Ülikooli rektor. On 
töötanud teadurina Soome 
Akadeemias.

Tema uurimistööd on seo
tud Ameerika mõjudega Eu
roopa ja eriti Soome kultuu
rile. Ta on ka EL-i projektide 
hinnatud ekspert.

Prof Virtanen on rektorina 
andnud olulise panuse Tartu 
ja Turu ülikoolide koostöösse.

Turu Ülikooliga on tihedad 
koostöösidemed arsti-, filo
soofia-, haridus-, sotsiaal- jt 
teaduskondadel.

Tal on märkimisväärne roll 
Alvar Aalto projekteeritud 
maja Turu ja Tartu ülikooli 
koostöökeskuseks kujundami
sel ning Saaremaal kõrgkooli
de keskuse loomisel.

Ta on ka Eesti aukonsul 
Turus.

L iis a  
M a r ja tta  
A h tee

Arstiteadlane 
Liisa Marjatta 
Ahtee (1937) 
on Helsingi
Ülikooli farmakoloogiaprofes- 
sor ja farmakoloogia ja toksi
koloogia osakonna juhataja.

Prof Astee on loonud rah
vusvaheliselt tunnustatud 
farmakoloogia ja toksiko
loogia koolkonna, ta uurib 
ravimsõltumuse mehhanisme 
ning on andnud suure panuse 
Soome proviisorite, meediku
te ja farmakoloogide koolitus
se. Ta on Soome aju-uuringute 
teadusnõukogu liige, Euroopa 
aju- ja närvisüsteemi teadus
uuringute treeningprogrammi 
juhtgrupi liige, olnud Euroopa 
erialaajakirjade toimetaja jm.

Prof Ahteel on kauaaegsed 
sidemed TÜ farmakoloogide
ga, ta on juhendanud ja tei
nud koostööd Tartu Ülikooli 
teadlastega, hankinud raha 
teadustööks, korraldanud 
doktorantide ühiseminare 
jne.

G io v a n n i 
Rom eo

В о 1 о g n а 
Ülikooli Me
ditsiinikooli 
meditsiinige- 
neetika prof 
ja Orsola-Malpighi polikliiniku 
meditsiinigeneetika osakon
na juhataja Giovanni Romeo 
(1940) on juhatanud rahvus
vahelisi geneetikariihmi, labo
reid ja koole.

Ta on üks Euroopa Medit
siinigeneetika kooli juhatajaid 
Itaalias.

Ta uurib oma teadustöös 
haiguste molekulaarseid meh
hanisme ning arendab suure 
läbilaskevõimega geneetilisi 
analüüsimeetodeid.

Prof Romeo kutsel on Eesti 
inimesegeneetika kraadi
õppurid õppinud Euroopa 
Meditsiinigeneetika Koolis 
Itaalias. Ühiselt on osaletud 
ka EL-i projektides.

Prof Romeo pidas ettekan
de Tartu Geenifoorumil 2001. 
Itaalia välisministeerium valis 
ta arendama teadussidemeid 
Eesti geneetikutega.

H ans 
H ilm a r 
G oebe l

Arstiteadlane 
Hans Hilmar 
G o e b e l  
(1937) töötab 
Mainzi Ülikooli neuropatoloo
gia osakonna juhataja ja neu
ropatoloogia professorina.

Ta on üks Euroopa juhti
vaid n e u r o p a to lo o g e ,  eriti 
diagnostilise elektronmikro- 
skoopia (lihashaigused) alal. 
Ta on Euroopa tunnustatuim 
spetsialist diagnostilise elekt- 
ronmikroskoopia ja lihaspato- 
loogia alal.

On Euroopa Neuropatoloo
gia Seltside Konföderatsiooni 
president.

Prof Goebel on aidanud 
TÜs arendada diagnostilist 
elektron mikroskoopiat, eriti 
lihashaiguste diagnoosimisel. 
Ta on toetanud TÜ spetsialis
tide täiendamist Saksamaal, 
olnud arstiteaduskonna neu- 
roteaduste kooli lektor.

Ta on üks Balti Neuropato- 
loogide Assotsiatsiooni asuta
mise algatajaid.

Jo se  L u is  
A b bu d  
Mas

Keemiatead- 
lane prof 
Jose Luis 
Abbud Mas 
(1942) on Madridis Hispaania 
Kõrgema Teadusuuringute 
Nõukogu Füüsikalise Keemia 
Instituudi Rocasolano prof, ka 
asedirektor.

Prof Mas on rahvusvaheli
selt tuntud teadlane gaasifaa- 
siliste ioon-molekul reaktsioo
nide, neutraalsete ja iooniliste 
ühendite termodünaamika 
struktuuriefektide alal.

Paljud TÜ keemiaosakon- 
na üliõpilased ja teadlased 
on stažeerinud tema juures 
Madridis.

Prof Mas oli kahe TÜ osa
lusega TEMPUS-projekti His
paania koordinaator. Ta on 
TÜ ja TTÜ keemia ja mater
jaliteaduse ühise tippkeskuse 
rahvusvahelise nõuandva 
kogu liige. 2002 oli TÜ küla
lisprofessor.

Prof Mas on aidanud luua 
ülikooli kontakte Hispaanias.

T apan i 
R uu tu

Arstiteadlane 
prof Tapani 
Ruutu (1940) 
on Helsingi 
Ülikooli kesk
haigla hematoloogia osakonna 
juhataja ja luuüdi transplan
tatsiooni programmi juht.

Ta on Soomes luuüdi trans
plantatsiooni kui uue ravi
meetodi rakendaja ja edasi
arendaja, samuti silmapaistev 
teadlane hematoloogiliste 
kasvajate ravis ja vereloome 
tüvirakkude transplantat
sioonis.

Ta on olnud Ülemaailmse 
Luuüdi Doonorite Assotsiat
siooni asepresident, osaleb 
Rahvusvahelise Hematoloogia 
Assotsiatsiooni jt töös.

Prof Ruutu on aidanud 
Tartus õpetada hematoloogia 
ja luuüdi transplantatsiooni, 
konsulteerinud aastate vältel 
keerukaid haigusjuhte jne.

Koostöö kahe ülikooli 
hematoloogia ja luuüdi trans
plantatsiooni programmide 
raames jätkub.

S ve n n ik  
H oye r

Oslo Ülikooli 
e m e r i i t -  
p r o f e s s o r  
S v e n n i k  
H 0 у e r i 
(1931) teadusteemad on 
valimisuuringud, norra aja
kirjanduse ajalugu ning mee- 
diainstitutsioonide ja ajakirja
nikukutse areng.

Ta on viljelenud teksti- 
analüüsi meetodeid, tegelenud 
retoorikaga, kirjutanud Norra 
ajakirjanike ja toimetajate elu 
ja tegevuse ülevaate, Norra 
trükiajakirjanduse ajaloo. Ta 
on olnud Norra Meediauurija
te Assotsiatsiooni president.

Tegeleb praegugi õpetami
se, kirjutamise ja uurimis
tööga.

Prof Hoyer on toetanud TÜ 
ajakirjandusuurijate jõudmist 
rahvusvahelisse teadusesse. 
Tema initsiatiivil ja juhenda
misel ilmus Balti ajakirjan
dusuurijate raamat «Towards 
a Civic Society» (1993). Oslos 
on kaitstud üks TÜ doktoritöö 
ja neli magistrikraadi.

Jü rg e n  
M it te l-  
s tra s s

Filosoof ja 
teaduspolii- 
tik Jürgen 
Mittelstrass 
(1936) on Konstanzi Ülikooli 
filosoofia ja teadusteooria prof 
ning filosoofia ja teadusteoo
ria keskuse direktor.

Prof Mittelstrassi põhilised 
uurimisvaldkonnad on üldine 
teadusteooria, filosoofia- ja 
teadusajalugu, tunnetus
teooria, keelefilosoofia ja 
kultuuriteooria.

Ta on Academia Europaea 
president.

Prof Mittelstrass on TÜ 
eetikakeskuse rahvusvahelise 
kuratooriumi esimees. On 
kaasa aidanud eetikakeskuse 
ülesehitamiseks eraldatud 
Volkswagen Stiftungi toetuse 
taotlemisele ja on ka Volks
wagen Stiftungi toetuse hoid
ja. On pidanud Academica 
aulaloengu.

Ta on Pittsburghi, Berliini 
Humboldti ja Ia§i ülikooli au
doktor.

B jö rn  
W itt ro c k

Sotsiaaltead
lane Björn 
W i t t r o c k  
(1945) on 
U p p s a l a  
Ülikooli riigiteaduste prof 
ja Swedish Collegium for 
Advanced Study in the Social 
Sciences direktor.

Ta on kuut Euroopa ja 
Ameerika jätkuõpingute ins
tituuti ühendava noorte tead
laste suveinstituudi Euroopa 
esimees, Rootsi valitsuse tea
dusnõukogu liige, Academia 
Europaea liige.

Prof Wittrocki uurimisvald
konnad on intellektuaalne 
ajalugu, ajalooline sotsiaal
teadus ning sotsiaalteooria.

Prof Wittrock on pidanud 
TÜs loenguid ja ettekandeid, 
toonud siia maailma tippspet
sialiste, korraldanud järeldok
tori stipendiumi konkursi.

Prof Wittrock on Eesti TA ja 
TÜ ajakirja Trames kolleegiu
mi ning Eesti käitumis- ja ter- 
viseteaduste keskuse rahvus
vahelise kuratooriumi liige.

T A N A  L E H E S

Intervjuu
Ülikooli katsekoda 
sai kauaoodatud 
akrediteeringu 
LK 2

Gustav Suits 120
LK 3

Muutuvad e-posti 
aadressid
LK 2

Keraamikanäitus 
kunstimuuseumis
LK 2

U U D I S E D  

Täna TÜ nõukogus
Täna hommikupoolikul ala
nud TÜ nõukogus on kavas 
arengukava 2008 teine luge
mine, järgmise aasta eelarve 
esimene lugemine, ehitus- ja 
remonditööde plaani kinnita
mine jm.

Arutatakse ka intellek
tuaalse omandi käsitlemise 
põhimõtteid, õppeteenusta
susid, krüptoloogia õppetooli 
avamist, ökoloogiakeskuse 
loomist, TÜ astumist õigus- 
raamatukogude konsortsiumi. 
Kavas on muuta teaduskraa
dide põhimäärust ja vastu
võtueeskirja ning kinnitada 
Tartu Ülikooli Rahvusmõtte 
auhinna statuut.

Eesti ülikooli 84. 
aastapäeva aktus
1. detsembril kell 12 algab 
ülikooli aulas eesti ülikooli 84. 
aastapäeva aktus.

Rektor prof Jaak Aaviksoo 
kõnele järgneb prof Peeter 
Saari akadeemiline loeng 
«Universitas^e printsiibist ja 
printsiibitusest postmoder
nistlikus maailmas».

Promoveeritakse 10 audok
torit ja 63 doktorit.

Rektor Jaak Aaviksoole 
antakse üle Kaitseliidu eri
teenete medal.

Tartu linna poolt tervitab 
ülikooli abilinnapea Laine 
Jänes, üliõpilaste nimel võtab 
sõna õigusteaduskonna tu
deng Maarja Teder.

Aktusel esinevad Tartu 
Akadeemiline Meeskoor Alo 
Ritsingu juhatusel ning Ann 
Õun flöödil, Maano Männi 
viiulil, Rain Vilu vioolal ja 
Aare Tammesalu tšellol.

O N L I N E - K Ü S IT L U S

Kas osaled ülikooli 
aastapäevaballil?

Vastajaid: 130

Uus küsimus: Kas pooldad 
e-posti aadresside 

ühtlustamist ülikoolis? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/.

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/ajaleht/
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TU katsekoda sai akrediteeringu

Aastaga kaitsti 63 doktoriväitekirja Muutuvad töötajate 
e-posti aadressid

Teaduste Akadee
mia auhinnad üli- 
õpilasteadlastele
2. detsembril kell 14 au
tasustatakse Eesti TA majas 
Toompeal selle aasta võistluse 
laureaate. Võistlusele esitati 
42 uurimistööd, millest au
tasustati 16.

I auhinna (ä 4000 kr) said 
TÜ-st Katrin Oja, Artur Sepp 
ja Tambet Tõnissoo.

II auhinna (ä 2500 kr) saa
jad meie ülikoolist on Jaan 
Aps, Jaanika Erne, Kersti 
Kivisoo, Katrin Saaremäel- 
Stoilov ja Evelin Schapel.

Auhinnasaajatest esinevad 
ettekannetega samas Tambet 
Tõnissoo, Artur Sepp, Katrin 
Oja ja Jaan Aps.

Olümpiaadide võit
jad ministri juures
21. novembril autasustas 
haridus- ja teadusminister 
Toivo Maimets eelmise õppe
aasta rahvusvaheliste Õpilas- 
võistluste laureaate ja nende 
juhendajaid.

TÜ teaduskooli kureerimi
sel osalesid õpilased keemia-, 
matemaatika-, füüsika-, infor
maatika-, bioloogia-, geograa- 
fia- ja lingvistika rahvusvahe
lisel olümpiaadil.

Teaduskooli direktori Viire 
Sepa sõnul toodi võistlustelt 
koju 1 kuld-, 2 hõbe- ja 3 
pronksmedalit ning 4 diplo
mit. «Rahvusvahelistel olüm
piaadidel osalenud lõpuklassi
12 õpilasest jätkab praegu 
oma õpinguid Tartu Ülikoolis
11, neist vastuvõtule olid kut
sutud Mihkel Kree, Vladislav 
Ivaništšev, Anneli Kruve, Oleg 
Kosik,» ütles Sepp.

Minister avaldas tunnustust 
ka edukalt esinenud õpilaste 
õpetajatele ja juhendajatele. 
Tartu Ülikoolist olid vastu
võtule kutsutud prof Jaak Ki
kas, Rein Pullerits, dots Uno 
Mäeorg, Natalia Nekrassova, 
Õnne Nummert, Jan 
Willemson, Emilia Käsper, 
Raili Vilt, Viire Sepp.

Tunnustus prof 
Andres Metspalule
TÜ biotehnoloogia professor 
Andres Metspalu (pildil) 
pälvis Prantsusmaa riikliku 
autasu -  Akadeemilise Palmi
oksa rüüdijärgu.

Prof Metspalul on Prantsus
maaga arvukaid teaduskon- 
takte ja koostööprojekte.

Ta kandideeris WHO Lyoni 
Rahvusvahelises Vähiuurimis- 
keskuses külalisteaduri auhin
nale (1999-2000) ning töötas 
aasta Prantsusmaal. 2002 
määrati talle Prantsusmaa 
Prix de la Garantie Medicale 
et Chirurgicale auhind.

Samuti on Metspalu Prant
susmaa Teadusministeeriumi 
teadusekspert inimese genee
tika ja biotehnoloogia alal.

Metspalu tegevust on kajas
tatud Prantsusmaa ajalehte
des, televisioonis ja raadios.

Sama autasu pälvis ka ka 
Eesti Teaduste Akadeemia 
president Jüri Engelbrecht.

K r is t ja n  K a lju n d

TÜ katsekoda sai 3. no
vembril Sihtasutuselt Eesti 
A k r e d i te e r im is k e s k u s  
(EAK) akrediteeringu kee
miliste analüüside, töökesk
konna mõõtmiste ja elekt
riliste meditsiiniseadmete 
katsetamise valdkonnas. 
Akrediteeringu olulisust 
selgitavad katsekoja direk
tor Ivo Leito, kvaliteedijuht 
Olev Saks, arstiteaduskon
na tervishoiu instituudi töö- 
tervishoiu projektijuht Heiki 
Annuk ning biom editsiin i
tehnika ja meditsiinifüüsika 
teadus- ja koolituskeskuse 
juhataja Kalle Kepler.

Miks akrediteerimine 
ülikooli katsekoja jaoks 
oluline on?

Olev Saks: Mõõteseaduse 
tähenduses on akrediteeri
mine labori kompetentsuse 
ametlik tunnustamine kind
late mõõtmiste või analüüside 
sooritamiseks. Iga labor võib 
teha mis tahes analüüse, aga 
selleks, et tulemused tellijate 
(näiteks kohtute, välisfirma
de jt) silmis maksaksid, on 
akrediteerimine vältimatu. 
Võib julgesti väita, et ajal, kui 
labor pole akrediteeritud, siis 
tellijate jaoks laborit justkui 
pole olemaski. TÜ katsekoja 
väljastatavad analüüsi- ja 
katsetustunnistused, millel 
on nüüdsest ka EAK logo, 
kehtivad kolmekümnes Eu
roopa riigis.

Ivo Leito: Akrediteerimis- 
tunnistus laieneb tegelikult 
kolmele ülikooli üksusele 

katsekoda, tervishoiu 
instituut ning biomeditsiini
tehnika ja meditsiinifüüsika 
teadus- ja koolituskeskus. 
Loodame et tulevikus lisan
dub neid veelgi.

Tänu akrediteeringule on 
meil nüüd võimalik osaleda 
ka mitmetes projektides, näi
teks riiklikus keskkonnaseire- 
programmis, kuhu me ilma 
akrediteeringuta ei pääseks.

Lisaks on akrediteeritud 
üksustel lootust tellimuste 
arvu kasvuks. See on oluline 
ka teadustöö jaoks, sest põhi
lise osa mõõtmistest teevad 
meie endi kraadiõppurid, 
kellele see on õppetöö väga 
väärtuslikuks osaks.

Ei saa jätta mainimata kasu

A n ita  K ä rn e r
magistri- ja doktoriõppe 
peaspetsialist

1. detsembri aktusel aktusel 
promoveeritakse 63 Tartu 
Ülikooli uut doktorit.

Usuteaduskonnas:
Pille Valk;

õigusteaduskonnas:
Irene Kull, Julia Laffranque ja 
Jüri Saar;

arstiteaduskonnas:
Marju Herodes, Kersti 
Klaamas, Helgi Kolk, Krista 
Lõivukene, Katre Maasalu, 
Kersti Oselin, Margot Peetsa
lu, Leena Puksa, Tõnu Rätsep, 
Toomas Sillakivi, Helena 
Soomer, Jaan Soplepmann ja 
Alar Veraksitš;

filosoofiateaduskonnas:
ajaloos Anu Kannike, Mait 
Kõiv, Jaak Valge ja Aldur 
Vunk, eesti ja soome-ugri 
keeleteaduses Einar Meister,

Merike Parve, Pire Teras ja 
Ilona Tragel, germaani-ro- 
maani filoloogias Maria-Kris- 
tiina Lotman, Eve Pormeister 
ja Kristi Viiding, kirjanduses 
ja rahvaluules Madis Arukask 
ja Tatiana Minniyakhmetova, 
vene ja slaavi filoloogias Tat
jana Trojanova;

bioloogia-geograafiatea-
duskonnas:
botaanikas ja ökoloogias Mar
gus Pensa ja Marek Sammul, 
geenitehnoloogias Neeme 
Tõnisson, molekulaar- ja ra
kubioloogias Ivar Ilves, Viljar 
Jaks, Andres Männik ja Jaana 
Männik, zooloogias ja hüdro
bioloogias Asko Lõhmus;

füüsika-keem iateadus-
konnas:
füüsikas Heiki Kasemägi, Vel
jo Kimmel, Tõnu Laas, Rünno 
Lõhmus, Aarne Männik, Oleg 
Okulov, Kaido Reivelt, Ivan 
Suhhonenko ja Marko Vana, 
keemias Koit Herodes, Ivari 
Kaljurand, Karmen Lust, Anti

Perkson, Mare Piirsalu, Meeri 
Sassian, Tarmo Tamm ja Erik 
Teinemaa;

haridusteaduskonnas:
Hiie Asser;

majandusteaduskonnas:
Tiia Vissak;

matemaatika-informaa- 
tikateaduslconnas:
matemaatikas Mart Abel 
ja Vladimir Kutšmei, mate
maatilises statistikas Olga 
Dunajeva;

sotsiaalteaduskonnas:
psühholoogias Luule Mizera, 
sotsioloogias Veronika Kal
mus.

Ülikooli aastapäeval ilmub 
esmakordselt väike trükis 
«Tartu Ülikooli doktorite 
promoveerimine 2003».

Selles on promoveeritavate 
doktorite dissertatsioonide 
lühiülevaated eesti ja inglise 
keeles.

Lag le  Lem bavere
IT osakonna spetsialist

Rektori käskkirja põhjal esi
tatakse alates 1. detsemb
rist ülikooli töötajate e-posti 
aadressid kujul Eesnimi. 
Perekonnanimi@ut.ee.

Juba palju kasutust leidnud 
vorm Eesnimi.Perekonnanimi 
@asutus.riik teeb suhtlemise 
lihtsamaks. Iga töötaja peaks 
olema meilitsi kättesaadav, 
teades vaid tema täisnime.

IT-osakonna juhataja And
res Salu sõnul ei ole muut
mise eesmärk infotehnoloo
giline, vaid ennekõike maine 
küsimus.

Alates 1994. aastast on iga 
töötaja saanud kasutajani
mele lisaks ka aliase ees- ja 
perekonnanimega -  Eesnimi. 
Perekonnanimi@ut.ee saa
detud meilid on adressaadile 
juba 9 aastat kohale tulnud.

Kuna muudatus on vaid 
vaikimisi e-posti aadressi

Andres Salu.

esitamise kujus, säilivad ja 
toimivad mõlemad aadressid, 
Kasutajanimi@ut.ee ja Ees
nimi.Perekonnanimi@ut.ee, 
edasi. Muudatus ei laiene üli
õpilaste e-posti aadressidele.

Info: teabetalitus, tel 737 
5683 või e-posti aadressilt 
proffice@ut.ee. Tehniline 
info: IT osakond, tel 737 5442 
ja www.ut.ee/it/.

2. aasta keemiadoktorant Eve Koort pH-meetriga 
mõõtmisi tegemas. k r is t ja n  k a lju n d

ka ülikooli mainele.
Heiki Annuk: Kui lugeda 

rektori viimaseid sõnavõtte, 
siis ka neist tuleb välja, et 
väga oluline on kasutada üli
kooli vaimset ja tehnoloogilist 
pagasit elanikkonnale teenuse 
osutamiseks. Töökeskkonna- 
alaseid katsetusi ja uuringuid 
lubab aga seadus teha ainult 
akrediteeritud asutustel.

Meil on nii seadmete kui 
ka personali poolest üks pari- 
mini varustatud sellesuunalisi 
laboreid Eestis. Klientidele 
tehtavate uuringute tulemu
sed kasutame ära teadustöös, 
samuti annab teadustöö ja tee
nuse osutamine töökeskkonna 
labori koosseisus lisateenimis
võimaluse magistrantidele.

Kalle Kepler: Kuueaasta
se tegevusega diagnostiliste 
röntgenseadmete vastavus- 
mõõtmiste alal oleme juba 
saavutanud üle-eestilise tun
tuse. Meie senise kogemuse 
vormistamine akrediteeri- 
tuseks oli loomuliku arengu

tulemus ning kindlasti ka 
möödapääsmatu ja ainu
võimalik valik. Sellest peaks 
tervikuna tõusma tulu nii 
raviasutuste kvaliteedisüstee
mide täiustamisele kui ka pat
sientide ohutuse tagamisele.

Mis on selle põhjuseks, 
et pikka aega ei olnud 
ülikoolil akrediteeritud 
laboreid?

Ivo Leito: Akreditee- 
ritakse ju tegelikult katse- 
labori kvaliteedisüsteemi ja 
katsemetoodikaid. Katsekoja 
kvaliteedisüsteemi dokumen
tatsioon on väga mahukas, 
selle koostamine võttis tub
listi aega.

Ilmselt on põhjuseks ka 
see, et ülikooli kui suhteliselt 
vabameelselt mõtleva organi
satsiooni jaoks on paberiridu 
mööda käimine vastumeelt. 
Kuid praegusel ajal on see 
vältimatu.

Milline on tasakaal tea-

dus-
ja telli
mustöö vahel?
Kui tellimuste hulk kas
vab, kas teadus unarusse 
ei jää?

Ivo Leito: Tööd, mida me 
teeme, ongi tihtipeale juba 
rohkem teadusuuringud kui 
analüüsid. Sageli on need 
sellised, mida tavaanalüüsi- 
laborid teha ei taha, sest 
need on neile liiga keerukad 
või ebatavalised. Kuna me 
saame selliseid töid ühildada 
kraadiõppega, siis meie jaoks 
on selliste uuringute tegemine 
igati mõistlik.

Heiki Annuk: Ka meie 
oleme siiani teinud selliseid 
töid, mida eraettevõtjad pea
vad liiga töömahukaks või 
liiga keeruliseks. Need tööd ei 
ole oma uudse ja teaduspõhi- 
se lähenemise tõttu ärilises 
mõttes just kõige tasuvamad.

Ehk tooksite mõne näite 
nö rutiinanalüüsist ja  
keerukamast uuringust.

Milliseid kohustusi 
akrediteering kaasa 
toob?

Ivo Leito: Peame ela
ma oma kvaliteedisüsteemi 
reeglite järgi. EAK eksperdid 
hakkavad kord aastas tegema 
kordushindamist, nii et kva
liteet peab olema stabiilne ja 
areng jätkuv.

Te mainisite lootusega, 
et katsekoja kvaliteedi
süsteemi alla lisandub 
üksusi veelgi?

Ivo Leito: Jah, üks katse
koja oluline funktsioon üli
koolis on olla teatud mõttes 
«kvaliteedisüsteemi server». 
Kvaliteedisüsteemi ülesehita
mine on väga suur ja spetsii
filisi teadmisi nõudev töö, sa
muti on selle toimimas hoid
mine kaunis töömahukas.

Seetõttu on igati mõistlik, 
et mingi üksus haldab kva
liteedisüsteemi põhiosa ja 
teised -  niiöelda kasusaajad
-  tegelevad eeskätt neile spet
siifiliste mõõtmiste kvaliteedi 
tagamisega.

Nii et kõik, kellel huvi, on 
teretulnud ühendust võtma.

Ivo Leito: Näiteks joogivee 
analüüs on üks rutiinanaliiüs. 
Selle jaoks on Eestis laboreid 
päris palju.

Keerukama uuringu näide: 
uurime infrapunaspektro- 
skoopia meetodil mitmesugu
seid materjale (polümeerid, 
kunstiobjektid jne). See nõuab 
ühelt poolt vastava aparatuuri 
olemasolu, teisalt teadmisi nii 
meetodi kui ka uuritava ma
terjali kohta.

Heiki Annuk: Oleme ka 
üks väheseid töökeskkonna 
laboreid Eestis, kes omab 

nii laia spektrit 
töökeskkonna 
m õõdistam ise 

v õ im a lu s te s t  
ning teeb sealhul

gas töökeskkonna 
m ikrobioloogilisi 

õhuproove.
Lisaks katsetule

mused saab klient 
meilt ka tulemuse 

analüüsi ja soovitused 
muudatusteks. Seda 

teenust enamik laboreid 
ei paku.

Ivo Leito: Üks meie 
olulisi töövaldkondi on ka 

teiste laborite koolitamine.

TÜ K A T S E K O D A

eesmärk on ülikooli teaduspotentsiaalil ja kompe
tentsusel baseeruv metroloogia- ja mõõte- 
tehnika-alane teadus- ja arendustegevus 

direktor Ivo Leito 
lisainfo: www.ut.ee/katsekoda/

mailto:Perekonnanimi@ut.ee
mailto:Perekonnanimi@ut.ee
mailto:Kasutajanimi@ut.ee
mailto:nimi.Perekonnanimi@ut.ee
mailto:proffice@ut.ee
http://www.ut.ee/it/
http://www.ut.ee/katsekoda/
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Millest räägite oma 
akadeemilises loengus?

Poliitiline luuletaja 
Gustav Suits 120

Gustav Suits üliõpilasena umbes 1904.
EESTI KULTUURILOOLINE ARHIIV

Vastab ülikooli aastapäeva 
aktuse akadeemilise loengu 
pidaja akadeemik professor 
Peeter Saari:

Aastapäevaloengus «Univer- 
sitas’e printsiibist ja printsii- 
bitusest postmodernistlikus 
maailmas» kavatsen kõneleda 
sellest, mis mulle, mõeldes 
Eesti ülikooli jätkusuutlikku
sele, muret teeb, kuid mille 
üle seni pole diskuteeritud, 
vähemalt avalikult mitte.

Ü lle  K ika s
e-LSEE koordinaator, 
keskkonnafüüsika instituut

1. detsembril kell 14 esitle
takse vana kohviku rõdu
saalis EL-i haridusprojekti 
e-LSEE ja selle tulemusena 
valminud veebilehte.

E-LSEE on kuue Euroopa 
riigi õpetajate koostöö EL 
Socrates-Minerva programmi 
raames, mis toetab infotehno
loogia kasutamist hariduses. 
Projekti rahvusvaheline koor
dinaator on TÜ keskkonna
füüsika instituut.

E-LSEE juhib tähelepanu In
terneti tohutule hariduslikule 
potentsiaalile ja näitab, kui
das seda tavakooli ainetunnis 
kasutada. GLOBE programmi 
kodulehel tuleb otsida lahen
dusi maakera loodusega seo-

In d re k  M u s tim e ts
TÜ kammerkoori president

29. novembril kell 17 esine
vad ülikooli aulas TÜ kam
merkoor ning Pärnu kam
merkoor ja linnaorkester.

Ettekandmisele tuleb 
Johann Sebastian Bachi 
«Jõuluoratoorium» (I, III, V 
ja VI osa), solistid on Janne 
Ševtšenko (sopran), Iris Oja 
(alt), Viesturs Jansons (tenor, 
Läti), Priit Volmer (bass). 
Koormeistrid on Triin Koch 
ja Ave Sopp, dirigent Jüri

Inge  K ukk
TÜ Kunstimuuseumi direktor

Ülikooli kunstimuuseumis 1. 
detsembril avatav keraamika
näitus pakub haruldast või
malust näha kunstimuuseumis 
peaaegu saja-aastase vaheaja 
järel taas Vana-Kreeka keraa
mika originaale.

Need on Tartusse saabu
nud Euroopa ühe nimekama 
antiigimuuseumi, Berliini 
Antikensammlungi kogust, 
mis tutvustavad Kreeka vaa
simaali ajalises ja tähtsamate

Taustaks tulevad viited 
laias maailmas käivitunud 
üldsusele seni veel märkama
tutele arengutele. Võimalik, 
et loeng kukub välja mitte 
läbinisti tõsiakadeemiline 
ning pidulik, kuid minu pa
rimat äratundmist mööda on 
peateema just sobilik päevaks, 
mil oleme kutsutud ja lausa 
kohustatud mõtlema ema
keelse aima mater’i käekäigu
le üha muutuvas maailmas.

tud probleemidele. Vastuste 
leidmiseks tuleb luua interak
tiivseid kaarte ja graafikuid.

Viies keeles kättesaadavad 
materjalid sobivad mitme
suguste loodusainete Õppimi
seks ja õpetamiseks.

Õppematerjalid valmisid 
Eesti, Norra, Inglismaa, Tšeh
hi, Poola, ja Hollandi õpeta
jate ühistööna. Eestist osales 
õpetajaid nii prestiižikatest 
linnagümnaasiumitest kui ka 
väiksematest maakoolidest. 
Eestlaste materjalid leidsid 
partnerite sooja vastuvõtu ja 
on juba tõlgitud inglise, tšeh
hi, poola ja norra keelde.

Projekt sai alguse koolide 
osalemisest ülemaailmses 
GLOBE programmis, mis te
gutseb Eestis 1996. aastast.

Info: tel 737 5857, 53 41 
0150, Kikas@ut.ee.

Alperten.
Ülikooli kammerkoor, 

Pärnu kammerkoor ja Pärnu 
linnaorkester esinevad koos 
kolmandat aastat. Eelmisel 
aastal esitas ülikooli kammer
koor ka «Jõuluoratooriumi» 
IV osa, sellel aastal on uuteks 
osadeks V ja VI osa. «Jõulu
oratoorium» on vaieldamatult 
säravamaid ja võimsamaid 
heliteoseid maailma koori
muusikas.

Pühapäeval kell 19 kan
takse «Jõuluoratoorium» ette 
Pärnu Kontserdimajas.

nõutüüpide läbilõikes.
Näitus kreeka vaasidest, 

mis on eksponeeritud koos 
Eesti tarbekunstnike poolt 
spetsiaalselt selleks puhuks 
loodud taiestega, võimaldab 
tõmmata mõttelisi seoseid 
ajaliselt nii kauge antiigi ja 
tänapäeva eesti kunsti vahel.

Näituse avamisele on 
lubanud tulla Berliini 
Antikensammlungi direktor 
prof dr Wolf-Dieter Heilmeyer 
ning selle teostumisele kaasa 
aidanud suursponsor Berliini 
Saksa-Eesti Seltsi esindaja.

P e e te r O le sk

Ajalugu, õigemini olevik 
pakub praegustele tudengi- 
ealistele imelise võimaluse 
jätkata uuesti sealt, kust 
professor Gustav Suits 
alustas ligemale sajand ta
gasi, aastal 1905.

Siis sõnastas ta «Noor-Ees- 
ti» I albumi sissejuhatuseks 
eesmärgi, mis on kujundanud 
kogu meie järgnevat saatust: 
«Olgem eestlased, aga saagem 
ka eurooplasteks!».

Vähem on pööratud tähe
lepanu tõsiasjale, et Gustav 
Suits kirjutas nõudest «Enam 
euroopalist kultuuri!» ajal, 
mil Venemaa oli sõja Jaapani
le kaotanud.

Veelgi vähem on mõeldud 
sellest, et Gustav Suits sai 
oma gümnaasiumihariduse 
venestamise aegu, nii et 
1903. aastal karistati teda kui 
õpilasaktivisti, kes koos teiste
ga nõudis eesti keele võtmist 
praeguses mõistes keskkooli 
tunnikavasse. Niisiis ei ole 
Gustav Suitsu tolleaegsed 
programmartiklid mõeldud 
hoopiski kohalike asjade 
ajamiseks oma mätta otsast. 
Suits kirjutab noore euroop
lasena, kes ei tee tsaristliku 
impeeriumi allakäiku kaasa.

Ideepoliitik

On usutav, et noore euroop
lase hoiak kujunes Gustav 
Suitsul oma vanemate rahvus
kaaslaste ning rohkem näinud 
Soome sõprade mõjul. Kui dr 
Oskar Kallas hoolitses noore 
Suitsu silmaringi ja kõhutäie 
eest, siis kasvatas ta gümna
sistist sedaviisi nii rahvuslast 
kui ka teisi rahvaid tundvat 
humanitaari.

Suits ütles välja selle, mille 
poole ta püüdles -  ja kuhu 
teda oli ka juhatatud. «Noor
- Eesti» juhtmõtted olid mõel
dud ühise tee viidana ja mitte 
selleks, et teha vahet eestlase 
ja eurooplase vahel esimese 
kahjuks. Teiste sõnadega
-  juba alustav Gustav Suits 
tahab olla avar rahvuslane
-  ning sellisena pole ta Eestis 
ainus. Omapäi liikus samal 
suunal Eduard Vilde.

Rohkem kui parteipoliitik 
oli Gustav Suits ideepoliitik. 
Ent ennekõike on ta lüürik 
(või romantik -  oleneb vaa
tenurgast), kes peab omaks 
võtma vastuolu hinge igat
suste ja olemise ettekirjutuste 
vahel. Suits unistas Eestist, 
elu lükkas ta Tuulemaale, 
maapagulase ebakindlasse 
koduvahetusse.

Pärast mitmeaastast veni
tamist sõitis ta viimaks 1914. 
aastal Pariisi, et võtta käsile 
doktoritööks kavandatud 
uurimus Viitina mõisaproua 
Barbara Juliane v. Krüdeneri 
vaimsest ümbrusest ja rollist, 
kuid siis algas -  Suitsu jaoks 
ootamatult -  Esimene maa
ilmasõda. Selle teisel aastal 
(1915) kirjutatud artiklis 
«Kultuur ja sõda» tunnistab 
Gustav Suits pettumust nende 
suhtes, kellest kultuuri kiuste 
said sõjapooldajad.

Rahvusülikool

Suits oli varakult vasakpoolne, 
Marxi ja Kautzkyt lugenud 
mõtleja, kelle kaastundmus 
oli varjamatult lihtsa üksik
inimese poolel. 1915. aastal ei 
oska ta selles põhiküsimuses 
end aga enam väga kindlalt 
määratleda: «Ma ei tea, kas

G U S T A V  S U I T S

30. nov 1883 Võnnu -  23. mai 
1956 Stockholm 

1910 lõpetas Helsingi 
Ülikooli 

Töötas Soomes kodu
õpetajana, ülikooli 
raamatukogus jm 

1921 TÜ eesti ja üldise 
kirjanduse prof kt 

1924. aastast alates era
korraline prof 

1931-1944 korraline prof 
põgenes Soome ja Rootsi 
Töötas Stockholmi Nobeli 

instituudi raamatukogus

tormijooksu rõõm minu esi
mestes kirjanduslikes katsetes 
kodanlik oli või proletaarne. 
Ma ei tea seda tõesti mitte.».

Taoline nõutuse-meeleolu ei 
muutu Gustav Suitsul siiski nii 
määravaks, et tõmbaks noor
eestilikule Euroopa-pürgimu- 
sele kriipsu peale ja sunniks 
kõiki kahtlustama. Luulekogu 
«Kõik on kokku unenägu» 
(1922) sisaldab rohkesti uusi 
unistusi, millest mitu oli juba 
täitunudki. On andmeid, nagu 
oleks Gustav Suits kirjutanud 
luuletuse «Tõsta lipp!» sunni 
korras, nö salmitagumisena.

See on mõeldav, eriti kui 
seada siia kõrvale luuletused

«Rängast ringist» ja «Leconte 
Lisle i läkitus sõbrale. Asuta
va kogu puhul 1849». Kuid 
rahvusliku ülikooli avamist 
eestikeelsena tervitas tema 
tulevane eesti ja üldise kir
janduse professor südamest 
ja siiralt.

Vasakpoolne

1905. aastal oli Suits lahkunud 
venestunud Tartu Ülikoolist 
Helsingisse vabama ja avara
ma hariduse keskele. (Plaan 
see samm astuda oli valmis 
juba 1903.) Nüüd kutsuti ta 
oma noore eurooplase kavat
susi akadeemilises argipäevas 
ellu viima. Algas poliitiliste 
ideede tegelik rakendamine.

Nõukogude okupatsioon 
ja ENSV tagurlus ei jõudnud 
seda Gustav Suitsu rajatud 
vundamenti maha lõhkuda. 
Kummatigi tahaksin ma 
hoiatada ühe rumaluse eest, 
mida Gustav Suits enesele ei 
lubanud. Kui praegu räägitak
se vajadusest otsida sotsiaal
demokraatia -  mis teatavasti 
asub tsentrist alati vasakul 
-  kapi tagant välja, siis on, 
nagu oleks seni olnud kasu
likum teda häbeneda ja peita. 
Gustav Suits oma vasakpool
sust ei varjanud. Niisugusena 
oli ta poliitiline kõiges, ka 
armastusluules.

U U D IS E D

Ernst Kulli 
mälestusüritus
Täna. kell 15 avatakse TÜ 
Raamatupoes Akadeemilise 
Kooperatiivi kauaaegse ärijuhi 
ning rahvusliku vastupanulii
kumise ühe juhi (1940-1944) 
Ernst-Voldemar Kulli meenu- 
tuspilt.

Ernst Kulli (1903-1964) 
mälestuspildi avamisel võta
vad sõna tema võitluskaasla
ne Enn Sarv, Ain Kaalep ning 
Ernst Kulli poeg Agu Kull.

Jaan Kross ja Enn Sarv 
peavad ajakirja Akadeemia 
selle aasta 7. numbri artiklis 
«Mälestades Ernst Kulli» väga 
oluliseks Kulli tegevust Eesti 
Vabariigi Rahvuskomitee loo
misel ning Välisdelegatsiooni 
varustamist info ja rahaga. Ta 
vangistati 1944 ning viibis 20 
aastat vangilaagris.

Ernst Kulli kujutava söejoo
nise autor on Eevart Arrak.

Mälestuspilt pannakse raa
matupoe I korruse seinale.

Akadeemiline Koopera
tiiv oli omaaegne mainekas 
raamatukauplus ja -kirjastus 
Tartus ning praeguse ülikooli 
raamatupoe eelkäija.

Ürituse korraldavad Tartu 
Ülikool, Eesti Üliõpilaste Selts 
ja ajakiri Akadeemia.

Tulekul Tartu Üli
kooli vilistlaskogu 
aastakoosolek
1. detsemb
ril kell 
10.30 algab 
p e a h o o n e  
aud 102 TÜ 
vilistlaskogu 
aastakoosolek.

Kavas on ülevaade seni
sest tegevusest, vilistlaskogu 
aastakoosoleku varasemate 
otsuste ülevaatamine ja 
vilistlaskogu ümberkujunda
mine.

TÜ vilistlaskogu loodi 7. 
juunil 1997 eesmärgiga suu
rendada vilistlaste ühtekuu
luvustunnet ülikooliga ning 
pakkuda ülikoolile ainelist 
ja ideelist toetust akadeemi
lise hariduse edendamisel, 
teadustegevuses ja muude 
ülikooli põhikirjaliste ülesan
nete täitmisel.

Vilistlaskogu koondised te
gutsevad Hiiumaal, Ida-Viru- 
maal, Järvamaal, Läänemaal, 
Pärnus, Saaremaal, Tallinnas, 
Tartus ja Valgamaal.

Aastakoosolekule on ooda
tud kõik vilistlased.

Info: ut.viIkogu@ut.ee, 
www.ut.ee/vilkogu.

ÜS Raimla 
raamatumüük
Üliõpilaste Selts Raimla kor
raldab 11.-13. detsembrini 
heategeva raamatumüügi TÜ 
raamatukogu fuajees.

Kogutud raha läheb Helme 
Sanatoorse Internaatkooli 
raamatukogule. Helme inter
naatkoolis õpivad peamiselt 
hingamisteede kroonilisi 
haigusi põdevad lapsed kogu 
Eestist.

Raamatuid saab müügiks 
annetada 10. detsembrini 
kolmapäeviti kell 18-21, nelja
päeviti 16-18, laupäeviti 12-15 
ÜS Raimla ruumes Veski 42.

ÜS Raimla on korraldanud 
heategevuslikke raamatu- 
müüke alates 1998. aastast 
ning igal aastal on saanud 
selle kaudu 4000-6000 kroo
ni toetust mõne kooli või las
tekodu raamatukogu.

Info: tel 742 0882 (Fred 
Puss) ja 05565 0659 (Mat
ti Mõttus, mottus@ut.ee); 
www.raimla.ee.

Haridusprojekt e-LSEE

Bachi «Jõuluoratoorium»

Põletatud savi -  
antiigist tänapäevani

mailto:Kikas@ut.ee
mailto:ut.viIkogu@ut.ee
http://www.ut.ee/vilkogu
mailto:mottus@ut.ee
http://www.raimla.ee
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Õ N N I T L E M E

Arne Lepp 75
Novembrikuu 28. päeval tähis
tab professor emeritus Arne 
Lepp oma 75. juubelit.

Arne Lepp lõpetas arsti
teaduskonna ravi osakonna 
1953. 1959-1962 läbis ta aspi
rantuuri Moskva I Meditsiini 
Instituudis, 1971 kaitses kan
didaaditöö «Kopsusegmentide 
ja subsegmentide põhilised 
tunnused nende variantide 
põhjal inimesel ja mõningatel 
loomadel».

Arne Lepp on töötanud 
kaua anatoomia kateedris, 
alates 1989. a kateedri juha
tajana, 1992. a professorina, 
1994. a on emeriitprofessor.

Prof Lepalt on ilmunud 
hulgaliselt väga hästi illust
reeritud eestikeelseid õppe
vahendeid, mis on olnud 
anatoomiaalaste teadmiste 
omandamise aluseks palju
dele arstidele. Ta on õpiku 
«Inimese anatoomia» üks 
autoreid. Mure anatoomia 
käekäigu pärast ei ole andnud 
talle rahu ka pensionipõlves -  
hiljuti ilmus temalt põhjalik 
õppevahend «Siseelundid».

Arne Lepp on andnud olu
lise panuse korrektse eesti- ja 
ladinakeelse oskussõnavara 
rakendamisse meditsiinis, 
olnud arvukate «Eesti Entsük
lopeedia» morfoloogiaalaste 
artiklite autor. Ta on olnud 
rahvusvahelise anatoomia- 
nomenklatuuri 3. venekeel
se väljaande ja T. Donathi
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«Erläuterndes anatomisches 
Wörterbuch» venekeelse 
väljaande toimetaja.

Oma uurimistöödes (103), 
mis hõlmavad kopsude ja 
maksa siseehitust, vere- ja 
lümfisoonte funktsionaalset 
anatoomiat ning immuun- ja 
parenhümatoossete elundite 
morfoadaptatsiooni ja re
generatsiooni, on prof Lepp 
taotlenud põhjuslike seoste ja 
lahenduste argumenteeritud 
otsimist.

Kolleegid ja üliõpilased 
tunnevad prof Arne Leppa 
kui anatoomiale pühendunut, 
huumorimeelset, vaimukat, 
vastutulelikku kolleegi ning 
inimest.

Juubelil mõtleme tänu
tundega tema tegevusele ja 
tehtud elutööle ning soovime 
tervist, jõudu ja tahet edas
pidiseks!

Dots Aleksei Panov 65
3. detsembril tähistab oma 
65. juubelit kauaaegne silma
kliiniku juhataja dots Aleksei 
Panov.

Aleksei Panov lõpetas 
1964 arstiteaduskonna ravi 
eriala. 1967. aastast töötab 
dr Panov TÜ silmakliinikus, 
1988. aastast meditsiini- 
kandidaadi kraad. Moskvas 
kaitstud dissertatsiooni teema 
oli «Mittemagneetsete võõr
kehade eemaldamine silma 
raskesti juurdepääsetavatest 
osadest».

1989-1999 juhatas dots 
Panov silmakliinikut ning 
1975-1991 oli TRÜ nägemise 
tervishoiu labori juhataja.

Dots Aleksei Panovi pea
mised tegevusvaldkonnad on 
silmavigastuste diagnostika, 
profülaktika ja ravi, Eesti 
nägemisinvaliidide arvele
võtmine, oftalmoloogia aja
lugu Tartus ja Eestis. Ta on 
avaldanud iile saja publikat
siooni ning osalenud paljude

õppematerjalide koostamisel. 
Paralleelselt teadus- ja admi
nistratiivtööga on dr Panov 
olnud kliiniliselt tegev kogu 
oma arstliku karjääri vältel.

Dots Aleksei Panov on Rah
vusvahelise Pimeduse Vastu 
Võitlemise Ühingu ning Tartu 
Emajõe Kooli hoolekogu liige.

Silmakliiniku pere õnnitleb 
juubilari ja soovib talle jõudu 
ning jaksu edaspidiseks!

75
Arne Lepp,
emeriitprofessor -  28. novem
ber

65
Aleksei Panov,
dotsent -  3. detsember

60
Kuldev Ääremaa,
lektor -  28. november 
Ilmar Mölter,
valvur -  3. detsember

55
Edgar Krull,
professor -  28. november

50
Ene Karja,
vanemmetoodik -  3. detsem
ber
Asko Uri,
uurija-professor -  3. detsem
ber

40
Anne Arus,
kunstnik -  28. november

25
Lilli Sooväli,
assistent -  29. november

UNIVERSITAS 
TARTUENSIS
TARTU ÜLIKOOLI AJALEH T
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 
Trükk: o/ü Greif

Tegevtoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Kristjan Kaljund 
Infotoimetaja Leane Morits 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa

Ülikooli 18, Tartu 50090 
Tel: 07 375 680, 051 42 300 
E-post: ajaleht@ut.ee 
Faks: 07 375 440 
http://www.ut.ee/ajaleht

E E S T I  Ü L I K O O L I  84.  A A S T A P A E V

Reede, 28. november
kl 15 Ernst Kulli mälestuspildi avamine ülikooli raamatu
poes

Pühapäev, 30. november
kl 11 Eesti ülikooli 84. aastapäeva jumalateenistus Jaani 
kirikus
kl 18 kontsert «Kõigel on kõigega seos» TÜ aulas. Kait 
Tamra laulud Runneli, Kaplinski, Viidingu, Luige ja Smuuli 
tekstidele

Esmaspäev, 1. detsember
kl 10.30 TÜ Vilistlaskogu aastakoosolek ph aud 102
kl 11 näituse «Põletatud savi -  antiigist tänapäeva» avamine
TÜ Kunstimuuseumis
kl 12 Eesti ülikooli 84. aastapäeva aktus aulas. Prof Pee
ter Saari akadeemiline loeng. Doktorite ja audoktorite 
promoveerimine 
kl 17 tõrvikrongkäik
kl 19 aastapäevaball Vanemuise Kontserdimajas 

Teisipäev, 2. detsember
kl 15 TÜ Sihtasutuse stipendiumide üleandmine vanas 
kohvikus

Narva kolledžis tähistatakse TÜ aastapäeva 27. ja Türi 
kolledžis 28. novembril ning Pärnu kolledžis 1. ja 5. det
sembril.

« E E S T I  N O O R E  M A S S U M E E L S U S  1918-  
2 0 0 3  E H K  V A B A D U S S Õ J A S T  I R A A G I  

S Õ J A N I »
Konverents 28. ja 29. novembril, korp! Filiae Patriae, Struve 4

Meenutuste õhtu 28. nov kl 18.15
• Punaarmeele püstitatud ausamba õhkimine Tallinnas

-  tollase koolitüdruku meenutus. Ageeda Paavel
• Dissidentlus 80ndatel. Arvo Pesti
• Mälestused EÜE ajast. Merle Jääger
• EÜE laule laulab Peep Puis

Ettekandepäev 29. nov kl 11.15
11.15 Kooliõpilaste Vabadussõtta minek kui poliitilise 

meelsuse avaldus. Ago Pajur
11.45 Vaikiv ajastu ja üliõpilasorganisatsioonid. Kadi 

Grichin
12.10 Noorsoo vastupanu 1944-1954. Udo Josia
12.40 Eesti Noorte Malev. Jaan Isotamm
13 Noorte rahutused ja neljakümne kiri.
14 Noored väliseestlased ja nõukogude võim. Mari-Ann 

Kelam
14.20 Noor-Tartu -  legaalne vastupanu. Heiki Valk
14.45 Eesti noorte väärtushinnangutest 21. sajandil. Piia 

Tammpuu
15.20 Uus ärkamisaeg ja akadeemiliste üliõpilasorganisat

sioonide tegevuse taastamine. Indrek Tarand
15.45 Paneeldiskussioon: Kas Eesti noor on mässumeelne? 

Diskussiooni juhatab Mart Laar.

KAITSMISED
2. dets kl 10.30 kaitseb filosoofia 
osakonnas Lossi 3-223 Mairit 
Saluveer magistritööd «Usal
duse olemus ja ühiskondlik 
tähtsus». Juhendaja: prof Margit 
Sutrop. Oponent: magister Ma
rek Järvik. Info: Ruth Jürjo, tel 
737 5314.
3. dets kl 15 kaitseb TÜ nõukogu 
saalis arstiteaduskonna nõu
kogu koosolekul Ingrid Kalev 
doktoritööd «СС -  chemokine 
receptor 5 (CCR5) gene 
polymorphism in Estonians 
and in patients with Туре I and 
Туре II diabetes mellitus» (CC- 
kemokiini retseptori 5 (CCR5) 
geeni polümorfism eestlastel ja
I ning II tüüpi diabeedi korral). 
Juhendaja: prof Aavo-Valdur 
Mikelsaar, PhD, ÜMPI. Oponen
did: Toomas Veidebaum, PhD ja 
emeriitprof Tiina Talvik dr (med).
6. dets toimub Narva mnt 4- 
B202 majandusteaduskonna 
ärijuhtimise magistriõppe ma- 
gistriprojektide kaitsmine: 
kl 10 Juta Kuhlberg «Viljandi 
pärimusmuusikafestivali turun
dusstrateegia kujundamine». 
Juhendaja: prof M. Miljan. Opo
nent: knd (füüs-mat) N. Roose; 
kl 10.40 Merle Einberg «Klientide 
rahulolu ja lojaalsuse kasvatami
ne turundustegevuse eesmärgi
na AS Kroonpressis». Juhenda
ja: prof M. Miljan. Oponent: knd 
(füüs-mat) N. Roose; 
kl 11.20 Piret Lepiku «Kroonilise 
C-hepatiidi kombinatsioonravi 
farmakoökonoomiline analüüs 
ja hinnang Eestis (interferoon 
alfa-2b ja ribaviriini näitel)». Ju

hendajad: teadur A. Võrk ja prof 
T. Paas. Oponent: MA (maj) T. 
Habicht;
kl 12.20 Urmas Piir (ekstern) 
«Kiirabi kui logistiline tervishoiu- 
teenus ja selle arenguvõimalu
sed Eestis». Juhendaja: prof T. 
Paas. Oponent: knd (tehnika) 
T. Mets;
kl 13 Terje Pällo «Strateegilise 
edukontseptsiooni loomine AS 
NeoQi näitel». Juhendaja: dots 
A. Reiljan. Oponent: knd (tehni
ka) T. Mets;
kl 13.40 Aivar Pärgmäe «Kont
serni ülesehitus ja juhtimine 
Eesti tingimustes». Juhendaja: 
dots A. Reiljan. Oponent: knd 
(maj) T. Haldma.
12. dets toimub Jakobi 2-430 
keemia osakonna doktoritööde 
kaitsmine:
kl 12 Gunnar Nurk «Adsorption 
Kinetics of Some Organic 
Compounds on Bismuth Single 
Crystal Electrodes». Juhendaja: 
prof Enn Lust, TÜ. Oponendid: 
prof, DSc О. A. Petrii, Lomonos
sovi nim Moskva Riiklik Ülikool ja 
prof emez-Vello Past, TÜ; 
kl 13 Mati Arulepp «Electro- 
chemical Characteristics of 
Porous Carbon Materials 
and Electrical Double Layer 
Capacitors». Juhendajad: prof 
Enn Lust, TÜ ja vanemteadur 
Alar Jänes, TÜ. Oponendid: 
prof, DSc О. A. Petrii, Lomonos
sovi nim Moskva Riiklik Ülikool ja 
prof emer Jüri Tamm, TÜ.

LOENGUD
TÜ Ajaloo Muuseum ja Eesti-Tii- 
beti Kultuuriselts korraldavad 28. 
nov kl 17 muuseumi konverentsi-

U H I S O P P E K A V A D  V Ä L I S Ü L I K O O L I D E 
G A ,  T E M A A T I L I S E D  K O O S T Ö Ö V Õ R G U D ,  
I N T E N S I I V P R O G R A M M I D :  A R E N D A M I N E  

J A  F I N A N T S E E R I M I S E  T A O T L E M I N E
Seminar 4. detsembril kell 15 TÜ peahoones, nõukogu saalis

• prof Tõnu Lehtsaar, õppeprorektor -  Ühisõppekavad: ole
mus ja rakendamine.

• Katrin Kiisler, Socrates Eesti Büroo ERASMUS programmi 
juhataja -  ERASMUS programmi tsentraliseeritud tege
vused, finantseerimise taotlemine Euroopa Komisjonilt: 
õppekavade arendamise projektid (PROG, MOD); inten- 
siivprogrammid (IP); temaatilised koostöövõrgud (TNP); 
ERASMUS MUNDUS -  ühisõppekavad.

Korraldab: TÜ välisüliõpüastalitus. Info: tel 737 5150.

I T - T A I E N D U S K O O  L I T U S  
Ü L I K O O L I  T Ö Ö T A J A T E L E

9. detsembril kl 13-16 kaugkoolituskeskuse arvutiklassis, raama
tukogu III korrusel (õppekirjanduse lugemissaali ees)

Adobe Acrobat/PDF kasutamine

Kursuse maht: 3 tundi, lektor: IT osakonna spetsialist Tiina 
Tamme.

• PDF-formaadi iseloomustus ja rakendusvaldkonnad.
• PDF-failide loomine (PDFMaker, PDF-failide printimine).
• PostScript-failide teisendamine PDFiks (Acrobat 

Distiller).
• Paberdokumentide teisendamine PDFiks.
• PDF-faili laiendamine. Linkide, märkuste ja vormiväljade 

lisamine PDF-failile.
• Täisindeksi lisamine PDF-failide kogule.

Kursuse maksumus ülikooli sisekäibega 200 kr. Regist
reerumine: kaugkoolituskeskuses Marju Koor, 737 5560, 
utop@ut.ee. Lisainfo: IT osakond, Riina Reinumägi 737 
5442, riina@ut.ee või www.ut.ee/it/teenused/koolitus.

C a s S a n c h z i

IS IC -kaard i om anike le  kuni 
2 0 0 3 . aas ta  lõpuni jä rg m i
sed soodustused:
• lennup iletid  ilm a bronee- 

rim is tasu ta ,
• laevap ile tid  - 5 % ,
• soodsad V enem aa viisad.

R E I S I B Ü R O O

CasSandra  
T artu  Reisibüroo

te l 742 7297, 730  3 380  
faks  742 7 297  

tartu .o ffice@ cassan dra .ee  
w w w .ca s s a n d ra .e e

saalis tiibeti kunsti õhtu:
• Andrei Terentjev (Sankt 

Peterburg, Venemaa) kõneleb 
Tiibeti kunstikogudest Vene
maal,

• Leho Rubis tutvustab Tiibeti 
kunstitraditsiooni kunstniku 
pilgu läbi.

29. nov kl 10-18 korraldab 
Eesti-Tiibeti Kultuuriselts
keemiaringis Jakobi 2 semi
nari, mille viib läbi dr Andrei 
Terentjev (Sankt Peterburg, 
Venemaa): «Kuidas tõlgenda
da ja mõista Nagardzhunat: 
«Mu lamadhyamak akar i ka»  
tühjuseteooria India, Tiibeti ja 
kaasaegsed interpretatsioonid». 
Seminar võtab kokku India ühe 
suurima budistliku filosoofi 
Nagardzhuna (ca 150.a) põhi
teose «Mulamadhyamakakarika» 
tühjuseteooria ideed ja tõlgen
dused läbi aegade. Samas on 
võimalik tellida «Narthang» 
kirjastuse uudiskirjandust. Info 
ja registreerimine: www.ida.ee/ 
etks
2.-4. dets toimub vene ja slaavi 
filoloogia osakonnas erikursus 
«Vene suhtlusvorme tänapäe
val». Loeb külalisprof Marina 
Sidorova (Moskva RÜ). 1 AP, ar
vestus, FLVE.02.180. Käsitletak
se tänapäeva verbaalseid suht
lusvorme Venemaal, nii suulisi 
kui kirjalikke. Vene mentaalsuse 
peegeldusena on vaatluse all 
Runeti foorumite keel. Esimene 
loeng 2. dets kl 14-16, Näituse 
2-207. Loengud on vene keeles. 
Info tel: 737 6352.
4. dets kl 18 toimub TÜ Ajaloo 
Muuseumi konverentsisaalis TÜ 
professorite klubi kohtumine 
õppeprorektor prof Tõnu Leht
saarega. Põhiteema: ülikooli 
õppe arengud.
5. dets kl 16 peab TÜ Ajaloo

Muuseumi konverentsisaalis 
PhD Martin Boord (Oxford, 
Inglismaa) loengu «Vadžrakila: 
tantrabudismi raevukas juma
lus. Seminar järgneb 6.-7. dets 
kl 10-12 ja 14-16 samas kohas, 
teemaks «Pema Trinle (17. saj) 
kommentaarist «Bhagavat 
Vadžrakumara (Vadžrakilaja) te- 
ravikurituaali teostuse selgitus», 
mis käsitleb mitmesuguseid ri
tuaale ja teostuse astmeid pike
ma eraklaperioodi ajal. Loengust 
ja seminarist osavõtuks on vaja 
registreeruda. Lähem info: Jako 
Jaagu, jakojaagu@hotmail.com.

KONTSERT
30. novembril kl 16 Vanemuise 
Kontserdimajas Berliozi «Kristu
se lapsepõlv». Esinevad tütarlas
tekoor «Ellerhein» (koormeister 
Tiia-Ester Loitme), Eesti Rahvus
meeskoor (koormeister Andres 
Heinapuu), RO Estonia Poiste
koor (koormeister Hirvo Surva, 
koormeister Elmo Tiisvald) ja 
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester 
(dirigent Paul Mägi). Berliozi 
kaunis kolmeosaline oratoorium 
Kristuse lapsepõlvest tähistab 
advendiaja algust, samuti ühe 
romantismiajastu andekama 
ning originaalsema helilooja 
200. sünnipäeva 11. detsembril, 
(vt: www.hberlioz.com/). Piletid: 
100 ja 60 kr.
2. detsembril kl 19 esineb Salemi 
kirikus Nemanja Radulovic (viiul, 
Serbia). Imelapsekarjääriga 
Pariisis elavast 18-aastasest 
serblasest on kujunenud küps 
muusik. Kavas valik sooloviiuli- 
repertuaari kõige nõudlikumad 
ja populaarsemad teosed, kus 
kauneid meloodiaid saadab 
tehniline tulevärk (Bach, Ysaye, 
Miletic, Paganini, Ernst). Pilet 80 
ja 50 kr.

mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
mailto:utop@ut.ee
mailto:riina@ut.ee
http://www.ut.ee/it/teenused/koolitus
mailto:tartu.office@cassandra.ee
http://www.cassandra.ee
http://www.ida.ee/
mailto:jakojaagu@hotmail.com
http://www.hberlioz.com/
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T Ä N A  L E H E S

Prof Juhan 
Peegli tervitus 
U T sünnipäevaks
LK 3

Arvamus
Alo Rauna sõnul ei 
kasuta tudengid oma 
sõnaõigust ülikooli 
puudutavate otsuste 
langetamisel 
LK 2

Turu ja Tartu 
Ülikooli seminar
LK 2

Vastajaid: 171

Uus küsimus:
Kas toetad streiki? 

Vasta: www.ut.ee/ajaleht/.

• •

TU Sihtasutus tunnustas parimaid

Jaak Aaviksoo pälvis 
Kaitseliidu medali
Eesti ülikooli aastapäevaaktu
sel autasustas Kaitseliidu ülem 
major Benno Leesik rektor 
Jaak Aaviksood Kaitseliidu eri
teenete medaliga.

Kaitseliidu ülem rõhutas 
rektor Aaviksoo abi Kaitse

liidu taastamisel ning selle 
tegevusel.

Major Benno Leesik tegi 
aktusel ühtlasi teatavaks, et 
Kaitseliit investeerib ülikoo
li lasketiiru jaoks 900 000 
krooni.

Arengukava projekt 
2008
29. novembri] oli arengukava 
projekt ülikooli nõukogus tei
sel lugemisel.

Projekti oli täiendatud 24. 
ja 25. oktoobril toimunud 
arengukonverentsil tehtud 
ettepanekutega.

Arengukava 2008 koosneb 
strateegia osast, tegevus
valdkondade tegevuskavadest 
ja arengukava täitmise ja 
finantseerimise põhimõtetest. 
Ülikooli arengut mõjutavad 
eesmärgid ja .tegevused on 
esitatud generalia, valdkon
dade eesmärgid humaniora, 
socialia, realia et naturalia ja 
medicina osas.

Kõigil on veel võimalik teha 
projekti omapoolseid täien
dus- ja parandusettepanekuid 
hiljemalt 8. detsembriks 
elektroonselt Madis Saluvee- 
rile (madis.saluveer@ut.ee). 
Arengukava asub aadressil: 
w w w .ut.ee/arengu  konve
rents. 19. detsembri nõukogus 
on kavas arengukava vastu 
võtta.

Nädal tagasi valmis ka 
arengukonverentsi materjali
de raamat.

U U D IS E D

Asutati rahvus
mõtte auhind
TÜ nõukogu otsustas, et tu
levast aastast hakkab ülikool 
välja andma Rahvusmõtte 
auhinda.

Rahvusmõtte auhinnaga 
tunnustatakse isikuid, kes 
on silmapaistvalt edendanud 
eesti rahvuslikku ja riiklikku 
eneseteadvust.

Auhinna saajaid võivad 
esitada TÜ nõukogu liikmed, 
teaduskonnad ja asutused 
ning Eesti mittetulundus
ühingud.

Auhinnaks on Ilmamaa kir
jastuse poolt väljaantava Eesti 
Mõtteloo sarja 50 köidet.

Auhinna ja tunnistuse an
nab rektor üle ülikooli aasta
päeva aktusel.

Robert Schumani.. 
fondi president TUs
Eile külastasid ülikooli Robert 
Schumani Fondi president 
Jean-Dominique Giuliani ja 
Prantsuse saatkonna kultuuri- 
ja koostöönõunik Jean-Louis 
Pelletan.

Giuliani kohtus rektor Jaak 
Aaviksooga, õigusteaduskon
na esindajate ja germaani- 
romaani filoloogia osakonna 
üliõpilastega, külastas Euroo
pa kolledžit ja osales nõupida
misel Robert Schumani prant
suse uuringute keskuses.

Fond organiseerib konve
rentse ning toetab rahaliselt 
fondi sihtidega sobivaid pro
jekte.

Fond on toetanud Euroopa 
kolledžit ja germaani-romaani 
filoloogia osakonda, uue keel
temaja remonti jne.

V arje  S o o ta k

Ülikooli sihtasutus toetas 
edukaid üliõpilasi ja kraadi
õppureid 116 000 krooniga.

Sihtasutuse juhatuse esi
mees Vahur Kraft märkis 
teisipäeval järjekordseid 
stipendiume kätte andes, et 
maailmamajanduse kehve- 
nenud seis annab tunda ka 
sihtasutusele, Krafti sõnul 
on sihtasutusel vaja teha 
aktiivsemat teavituskampaa- 
niat, et Eesti ettevõtted ja 
eraisikud looksid juurde uusi 
stipendiumifonde.

Edukad filo loog id

Valter Niiluse stipendium 
toetab läänemeresoome 
keelte uurimisvaldkonnas te
gutsevaid tudengeid ja kraa
diõppureid. Tänavu pälvisid 
selle stipendiumi (ä 10 000 
kr) magistrandid Tuuli Tuisk 
ja Pärtel Lippus.

Magistrant Tuuli Tuisk 
ütles, et tahab stipendiumi 
kasutada eeskätt õppemater
jalide omandamiseks ja uuri
misreisideks. «Palju liivi keelt 
puudutavaid materjale asub 
Soome raamatukogudes.»

Tuuli Tuisk sai kevadel 
bakalaureusetöö «Liivi keele 
ühendverbidest« kaitsmisel 
kõrgeima hinde. Magistritöös 
jätkab ta teemat.

Pärtel Lippus teeb oma 
magistritööd eesti keele suu
lise kõne ja murrete foneetika 
alalt. Ka tema bakalaureuse
töö, kus on oluline osa eks- 
perimentaalfoneetilisel uuri
mistööl, sai kõrgeima hinde. 
Pärtel Lippus on osalenud 
mitmes teadusprojektis, sh 
rahvusvahelises soome-ugri 
keelte prosoodia uurimispro
jektis.

Pärtel Lippus sai ka Karine 
ja Martin Roobase stipendiu
mi (10 000 kr). Veebruaris 
osutus ta aga presidendi rah-

Kehakultuuriteaduskonna dekaan prof Vahur Ööpik loodab, et silmapaistvate tulemuste
ga vabamaadleja Ahto Raska jõuab ka olümpiamängudele. v a r je  s o o ta k
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Tuuli Tuisk 
Pärtel Lippus 
Kaido Viht 
Mark Braschinsky 
Katri Vaik 
Kalle Kipper 
Ahto Raska

valuule preemia laureaadiks.

Keemiastipendiumid
Heinz Martin Ederma sti

pendium määrati doktorant 
Kaido Vihtile, kes magist
randina töötas välja uudse 
sünteesimeetodi adenosiin- 
peptiidkonjugaatide süntee

siks. Ta jätkab selle meetodi 
arendamist. TÜ on saadud 
tulemuste alusel esitanud 
patenditaotluse Eesti Patendi
ametile.

Sel aastal publitseeriti 
Stockholmi ja Tartu ülikooli 
teadlaste ühistööna valminud 
uurimus, mille valmimisel 
oli oluline osa Kaido Vihti 
sünteesitud uutel peptiididel 
ja nende derivaatidel. Tema 
uurimistöö on seotud uudsete 
sünteesimeetodite arendami
sega nukleosiidide analoogide 
ja derivaatide valmistamiseks 
lahustuvatel ja lahustumatu
tel polümeeridel.

Tegemist on moodsa lähe
nemisega bioaktiivsete ainete 
sünteesil.

Magistrant Katri Vaik sai 
August Parise stipendiumi 
(10 000 kr). Magistran
tuuris on tal valminud kolm 
teadu sartiklit ning ta on 
käinud rahvusvahelisel kon
verentsil posterettekandega. 
Tema uurimistöö on seotud 
vesinikperoksiidi elektro- 
keemilise sünteesi probleemi
dega, mille kaugem väljund 
võib olla seade, millega saab 
toota vesinikperoksiidi. Seda 
ühendit kasutatakse järjest 
rohkem reoveepuhastuses.

TÜ Seitsmenda Samba 
stipendium

TÜ Seitsmenda Samba 
stipendiumi (10 000 kr) 
pälvis 47 kandidaadi seast

molekulaar- ja rakubioloogia 
instituudi magistrant Kalle 
Kipper. Kevadel geeniteh
noloogia eriala cum laude 
lõpetanud ning 2. kursusest 
pidevalt laboris töötanud 
Kalle Kipper on ühe rahvus
vahelises eelretsenseeritavas 
erialaajakirjas avaldatud tea
duspublikatsiooni kaasautor.

TÜMRI juhataja prof Juhan 
Sedmani sõnul kuulub Kalle 
Kipper eriala tipus olevate 
õppurite hulka, keda peagi 
saab näha õppejõuna.

«Meie erialal on küllaltki 
haruldane, kui üliõpilase 
bakalaureusetöö aluseks 
saab võtta juba kvaliteetses 
rahvusvahelises ajakirjas 
ilmunud eelretsenseeritud 
teadusliku artikli.» Trükki on 
juba saadetud ka teine töö.

Närvikliiniku doktorant ja 
neuroloogia resident Mark 
Braschinsky pälvis Eugen 
Püssi stipendiumi (10 000 
kr).

Mark Braschinsky ütles, et 
peab väga oluliseks erialast 
täiendamist välismaal ning 
et stipendium on selle jaoks 
väga vajalik. «Neuroloogias 
on see eriti oluline, sest Eesti 
väike populatsioon ei võimal
da saada piisavat kliinilist 
kogemust.»

Eesti Olümpiakomitee 
stipendiumi (30 000 kr) sai 
kehakultuuriteaduskonna üli
õpilane vabamaadleja Ahto 
Raska.

Dekaani prof Vahur Ööpiku 
sõnul on rohkem kui 50 prot
senti lootust, et Ahto Raska 
jõuab ka Ateena olümpia
mängudele. Selleks tuleb 
edukas olla kahel kvalifi- 
katsiooniturniiriL Raska on 
kümnekordne Eesti täiskas
vanute meister ja 2002. aasta 
parim vabamaadleja. Tema 
parim tulemus oli sel aastal 
Euroopa meistrivõistluste 13. 
koht.

TÜ koduleht pälvis hea hinnangu
Avalik-Öiguslike ülikoolide 
kodulehekülgi testinud Eesti 
Päevaleht pidas võrdselt ka
heks parimaks Tartu Ülikooli 
ja Eesti Kunstiakadeemia 
oma.

TÜ kodulehe puhul pälvisid 
kiituse nii kujundus, mida 
peeti lihtsaks, selgeks ja kaas

aegseks, kui ka info leidmise 
lihtsus ja kiirus.

Kunstiakadeemia puhul 
hinnati infomassiivide head 
esitlust ja eeskujulikku ava
lehte.

Vaid väga napilt jäi neist 
maha Tallinna Tehnikaüli
kool.

Posti najal kaitsejõudude soojast pesust turgutust otsiv tu
deng on osa ülikooli maali eriala üliõpilaste toetusaktsioo- 
nist haridustöötajate streigile. k r is t ja n  k a lju n d
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Kas pooldad e-posti 
aadresside ühtlustamist 

ülikoolis?

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/ajaleht/
mailto:madis.saluveer@ut.ee
http://www.ut.ee/arengu
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TÜ programmeeri
jad jõudsid finaali
Peterburis peetud ACM prog- 
rammeerimisolümpiaadi pool
finaalis sai noorem võistkond 
(Mihkel Kree, Hendrik Nigul ja 
Martin Pettai) 16. ning vanem 
(Kristo Tammeoja, Konstantin 
Tretjakov ja Avo Muromägi) 
28. koha.

Sellega pääses noorem 
võistkond ka märtsis Prahas 
toimuvale finaalvõistlusele.

ACM programmeerimis- 
olümpiaad on omataoliste 
hulgas vanim ning kõige laie
ma geograafiaga, mistõttu on 
õigustatud selle nimetamine 
üliõpilaste maailmameistri
võistlusteks.

Peterburi poolfinaali peeti 
tänavu 8. korda, sel aastal 
osales 115 võistkonda.

Info: http://icpc.baylor.edu/ 
icpc/, Peterburi poolfinaal (ka 
ülesannete tekstid ingl k): 
http://neerc.ifmo.ru/.

Eesti ülikooli aas
tapäev Narvas
27. novembril tähistas eesti 
ülikooli aastapäeva Narva 
kolledž.

Linnapea Tarmo Tammiste 
ja kolledži direktor Katri Raik 
kirjutasid alla 2004. aasta 
koostööplaanile. Kavanda
takse koostööd linna mainet 
kujundavate ürituste korral
damisel. Kevadel tähistatakse 
ühiselt kolledži 5. aastapäeva. 
Kolledži juures jätkab linna 
toel tegevust võõrkeeltekes- 
kus.

Eraldi lepingupunkt käsit
leb uue kolledžihoone ehita
mist. Uut hoonet kavandatak
se Raekoja platsile. Kolledži 
uude hoonesse on ette nähtud 
ka turismi infopunkt ja raa
matupood.

IBM kingib arvuteid
9. detsembril kl 12 toimub 
raamatukogu konverentsi
saalis IBMi arvutite pidulik 
üleandmine.

IBM kinkis 5 uut arvutit 
raamatukogule ja 93 kasuta
tud sülearvutit ülikoolile.

A R V A M U S Esindus käis külas 
Helsingi kolleegidel
K a d ri N a p rits o n
TÜ üliõpilasesinduse 
teabetoimkonna esimees

Helsingi Ülikooli ü liõpilas
esinduse probleemid on 
sarnased meile, aga vastu
tus suurem.

Kuigi Helsingi Ülikoolis 
õpib 33 000 üliõpilast ja 
esinduse strukuur on tun
duvalt keerulisem kui meil, 
on probleemid laias laastus 
ikkagi samad. Mis iganes ka 
ei tehtaks, ikkagi ei saada üli
õpilaste tunnustust. Kui Tartu 
Ülikooli üliõpilasesindust 
süüdistatakse tegevusetuses 
ja ülikooli raha raiskamises, 
siis Helsingi Ülikooli üliõpi- 
lasesindus on ülikoolist täiesti 
sõltumatu, kuna kogu eelarve 
tuleb nende endi tegevusest.

Kõik esmakursuslased 
peavad ülikooli astumisel 
maksma teatud summa, mis 
läheb esindusele, ning sellega 
on nad automaatselt esinduse 
liikmed. Edasi valitakse 16 
inimest nö iiliõpilasparlamen- 
ti, kes siis omakorda valivad 
iga valdkonna sekretärid ja 
juhatuse.

Sealsel üliõpilasesindusel 
on palju suurem vastutus ja 
tegutsemisala kui meil. Näi
teks haldavad nad Helsingi 
kesklinnas kinnisvara, mis 
ehitati kunagiste üliõpilaste 
poolt, et alustada üliõpilas
esinduse tööd. Lisaks sellele

on nende kohus korraldada 
ka kõiki üliõpilastele mõeldud 
üritusi, millest saadud tulu 
läheb esindusele.

TÜ üliõpilasesinduse vastu
tus seisneb pigem üliõpilaste 
huvide esindamises seoses 
õppetööga, samuti üliõpilaste 
sotsiaalküsimustega seondu
vate murede lahendamises, 
õpikeskkonna otstarbekamaks 
muutmises, üliõpilaste huvide 
teadvustamises ülikooli tule
vikukavade tegemisel jne. Sel 
kõigel on aga üliõpilaste elus 
pigem informatiivne kui prak
tiline roll. Kui ressursid on nii 
piiratud ja sellest tulenev vas
tutus väike, ei saagi rääkida 
tunnustusest ja austusest selle 
organisatsiooni vastu.

Ka Helsingi Ülikooli üliõpi- 
lasesinduses kandideeritakse 
poliitiliste nimekirjade põhjal, 
kuid parteid ei ole seotud va
litsuses tegutsevate parteide
ga. Nende arvates paneb just 
selline süsteem inimesi oma 
lubadusi täide viima. Sealsed 
poliitilised nimekirjad võitle
vad üliõpilaste Õiguste eest, 
mitte ei taha oma erakonna 
poliitikat peale suruda.

Võib julgelt väita, et TÜ 
Üliõpilasesindusel on veel 
palju arenguruumi, et jõuda 
toimiva süsteemini, kus ini
mesed tegeleksid üliõpilaste 
muredega, mitte sellega, mis 
neile endile kasulikum on.

Turu ja Tartu Ülikooli 
ühisseminar
M arv i M ikk
õppeprorektori abi

24. ja 25. novembril v ii
bis ülikoolis Turu Ülikooli 
delegatsioon eesotsas 
ülikooli rektori prof Keijo 
Virtaneniga (pildil).

Tartu ja Turu ülikooli kor
raldatud Bologna-protsessi 
seminaril käsitleti Euroopa 
ühtse ülikool iruumi tekke 
eesmärke. Senitehtust ning 
tulevikuarengutest andsid 
ülevaate mõlema riigi hari
dusministeeriumite esindajad.

Seminaril osalenud üli
õpilaste mureks olid eeskätt 
haridustee sujuva läbimise 
võimalused. Üliõpilaste soov 
on, et eri haridustasemeid 
saaks läbida katkestusteta. 
Oluline on kindlustunne, et 
kõigile bakalaureusetaseme 
lõpetanutele, kes soovivad 
õpinguid magistritasemel 
jätkata, oleks selleks ka vas
tavad võimalused. Üliõpilased 
väljendasid tahet olla mo
biilsemad, kuid märkisid, et 
siiani pole rahuldaval tasemel 
süsteemi, mis arvestaks välis
ülikoolis sooritatud õpinguid 
koduiilikoolis.

Arutleti uue õppesüsteemi

bakalaureuste võimaluste üle 
tööturul edukalt hakkama 
saada. Tõdeti, et kindluse toi
metulekuks annab siiski alles 
magistrikraadi olemasolu.

Rektor Jaak Aaviksoo rõhu
tas ülikoolide koostöö oluli
sust, mis praegu on toimu
nud peamiselt valdkondlike 
võrgustike kaudu. Samuti on 
rektori sõnul tähtis rahvus
ülikooli püsima jäämine. Nii 
Turu kui Tartu ülikooli esin
dajad olid nõus, et rahvus
vahelistumine on ja muutub 
üha olulisemaks, samas peab 
säilima võimalus kõigil eriala
del, mida ülikoolid pakuvad, 
õppida oma emakeeles.

Keskkonnanäitus
Ene V o o la id
TÜ esindaja Järvamaal

7.-24. novembrini eksponee
riti Järvamaa koolides TÜ 
Ajaloo Muuseumi keskkon- 
nanäitust «Miks mina?».

Näitust tutvustasid Järva
maa koolides ja lasteaedades 
Türi kolledži keskkonnatea
duse üliõpilased Elerin Öövel, 
Karin Radilco, Tiina Tubli ja 
Kadri Hänni. Korraldati ka 
viktoriine ja praktilisi õppusi.

Keskkonnateadlikkuse suu
rendamisel on eriti oluline 
mõjutada selles suunas lapsi

ja noori.
24. novembril viisid üli

õpilased näituse Lääne-Viru- 
maale Haljala keskkooli ning 
tutvustasid ka seal näitust.

Koolidelt on tagasisidena 
kuuldud rohkesti tänusõnu: 
kiidetakse nii näituse koosta
jaid kui ka üliõpilasi sisukate 
infotundide eest. Näituse 
koostas Renata Sõukand, 
kunstnik ja kujundaja oli Kärt 
Mikli.

Näituse liikumist Järva
maal toetasid Keskkonnain
vesteeringute Keskus ja Lõu- 
na-Järvamaa Arendusühing.

Gustav Suitsu 
luuleauhind
Abilinnapea Laine Jänes (pil
dil) teatas eesti ülikooli aas
tapäeva aktusel, et järgmisest 
aastast hakkavad Tartu linn 
ja Tartu Kultuurkapital välja 
andma Gustav Suitsu nim luu- 
leauhinda.

Stipendium määratakse 
luuletajale, kes möödunud 
aasta jooksul on avaldanud 
vähemalt ühe ajastutundliku, 
filosoofiliselt sügava ja kuns
tiliselt kõrgetasemelise luu
lekogu. Auhinda hakatakse 
välja andma 14. märtsil, seda 
võivad taotleda luuletajad ise, 
kuid kandidaate võivad esi
tada ka linnavalitsus, kirjan
dusmuuseum, Kirjanike Liidu 
Tartu osakond ja TÜ eesti 
kirjanduse õppetool.

Suitsu auhinna ettepaneku 
tegi kirjandusmuuseum.

Tudengid, rohkem 
aktiivsust! ш т .

Üliõpilased ei kasuta 
oma sõnaõigust ülikooli 
tulevikku puudutavate 
otsuste langetamisel
A lo  Raun
ajaloo 4. aasta tudeng

Ülikooli kõrgeimasse otsus
tuskogusse, TÜ nõukogusse 
kuuluvate tudengite tegevus 
on tulutu, puudub koostöö 
ega saada aru enda üles
annetest.

Küllap oled kuulnud üli
kooli juhtkonna otsustest, 
mis sulle ei meeldi. 
Kindlasti meenub, et üle 
nominaalaja õppimine 
muutus tasuliseks, aga 
ka see, et tervislikel 
põhjustel akadeemili
sel viibides ei saa enam 
ühtegi eksamit teha.

Paljud on siunanud ülikooli 
juhte selliste sammude pärast, 
teadmata, et tegelikult on või
malik seda ära hoida. Ülikooli 
kõrgeimas otsustuskogus, 
Tartu Ülikooli nõukogus, on 
20 protsenti tudengiesinda- 
jaid. Viiendik on küll liiga väi
ke osa otsuse läbisurumiseks, 
kuid vähemalt võiks tudengite 
häält kuulda hetkedel, mil see 
on oluline.

Nõukogud 
igas teaduskonnas

Taolised nõukogud on tegeli
kult olemas igas teaduskon
nas. Ka nendes on viiendik 
liikmetest tudengid. Otsused 
on küll väiksema kaaluga, 
kuid puudutavad samuti ot
seselt tudengeid. Näiteks 3+2 
süsteemi alusmooduli muut
miseks tuleb pöörduda just 
teaduskonna nõukogu poole.

Toon näite filosoofiateadus
konna nõukogust. Seal on üle 
neljakümne liikme, kellest 
üheksa peaks olema tudengid. 
Üliõpilaste esindajad tulevad 
kohale, istuvad koosoleku aja 
ära ja lähevad minema. Teisi 
tudengiesindajaid tunnevad 
nad vaid nägupidi ja hea 
on, kui tänaval teineteisele 
tere ütlevad. Nad tunnevad 
sidet pigem oma osakonna 
professoritega kui teiste tu
dengitega. Sellises olukorras 
ei ole mõtet rääkida ühisest 
probleemide arutamisest, 
ühisrinde moodustamisest, 
koostööst. Ma ei väida, et see 
on kõikides teaduskondades 
nii, kuid enamikus kindlasti.

Kohati tundub, et ülikoo
li juhid peavad tudengeid 
tüütuks ja formaalseks lisan
diks, kelle osalust on teadus
konna nõukogu koosolekul 
vaja vaid selleks, et vastata 
Euroopa standarditele. Kui 
tudengid oma mõtetega välja 
tulevad, pole lootust, et need 
läbi lähevad, pigem naerdakse 
nad välja.

Kui eelnevast võis jääda 
mulje, et tegu on ametnike 
salakavala plaaniga tudengid 
otsustamisest eemal hoida, 
siis tegelikult tuleks näpuga 
näidata ka üliõpilasesinda- 
jate endi poole. Sageli ei 
teadvustata oma rolli, seda 
võetaksegi kui üht fiktiivset 
koosolekut, kus tuleb vaid ko
hal käia ja kätt tõsta. Puudub 
tahe midagi tudengite heaks 
ära teha.

Hoolimatut suhtumist 
soosib teaduskonna nõukogu 
valimiste madal aktiivsus, kui 
valimisi üldse toimub. Päris 
mitmel puhul on osakonna 
esindaja lihtsalt sinna määra
tud, kui sedagi. Kui inimene 
pole pidanud vastutavale ko
hale saamise nimel pinguta
ma, ei ole ta ka piisavalt mo
tiveeritud tudengite muresid 
kuulama ja nendest lähtuvalt 
koosolekul tegutsema.

Loodame
üliõpilasesindusele

Siisld on tudengeid teaduskon
na nõukokku hädasti vaja, sest 
seal võetakse vastu mitmeid 
otsuseid, mis meie elu otseselt 
puudutavad. Samuti on tea
duskonna nõukogu koht, kus 
võita enda poolele tähtsaid 
ninasid, kes aitaksid kõrgemal 
tasandil tudengite ettepaneku
tel läbi minna. Seda saab teha 
aga vaid siis, kui teaduskonna 
nõukogu üliõpilasesindajad 
tegutsevad ühtse jõuna.

Paljuski võib taoline koos
töö puudumine olla jäänud

pidama vaid selle 
taha, et puudub 
suunamine ja vali
tutele nende ülesan
nete selgem tutvus
tamine. Siinkohal 
võiks appi tulla TÜ 

Ü liÕpilasesindus, 
kus on selleks piisav 
kogemus ja finantsi
line alus.

Esimese sammuna 
tuleks teaduskonna 

nõukokku kuuluvad üli
õpilased omavahel tuttavaks 
teha. Praktika on näidanud, 
et parim moodus selleks on 
ühise meelelahutusliku üri
tuse korraldamine. Järgmisel 
kokkusaamisel tuleks ühe 
teaduskonna nõukokku kuu
luvatest üliõpilasesindajatest 
moodustada teaduskonna 
üliõpilaskogu. Ametlikus 
õhkkonnas toimuval koos
olekul võetaks vastu põhikiri 
ja valitaks ära üliõpilaskogu 
juht. Viimase ülesandeks 
jääks enne teaduskonna 
nõukogu koosolekut tudengi- 
esindajad kokku kutsuda ja 
arutlusele tulevate teemade 
kohta ühised seisukohad ku
jundada.

Ehk võib pärast neid samme 
loota, et tudengid muutuvad 
fiktiivsetest käetõstjatest ot
sustavaks jõuks, mis on suute
line ka ise teaduskonna nõu
kogu koosolekul probleeme 
tõstatama ja oma tahet läbi 
suruma? Pangem tudengite 
sõna maksma, loogem teadus
kondade üliõpilaskogud!

http://icpc.baylor.edu/
http://neerc.ifmo.ru/
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Ajalehe 55. sünnipäeval 
pälvisid hea koostöö eest UT 
tänukirja:

Jaak Aaviksoo, Tõnu Leht
saar, Ain Heinaru, Jaak 
Kangilaski, Hele Everaus, 
Volli Kalm, Hillar Palamets, 
Juhan Peegel, Rein Veide
mann, Ene Puusemp, Tullio 
Ilomets, Ellen Uuspõld, Reet 
Kasik, Merili Metsvahi, Tiina 
Beljaeva, Signe Halikas, Taavi 
Nuum, Madis Tõns, Marelle 
Leppik, Aija Sakova, Helen 
Eenmaa, Margit Sutrop, Ma
dis Saluveer, Tiiu Sild, Heiki 
Tamm, Inge Kukk, Ela Martis, 
Terje Lõbu, Toomas Pung, 
Mare Viiralt, Renata Sõukand, 
Leili Kriis, Ken Kalling, Indrek 
Mustimets, Harry Lemberg, 
Toomas Liivamägi, Kristina 
Pai Urve Tõnnov, Kerttu Uri, 
Mare Rand, Maare Kümnik, 
Ilona Smuskina, Madis Orav, 
Martin Nurm, Mare-Nelli Ilus, 
Aune Valk, Peeter Kukk, And
res Tennus, Kadrin Kergand, 
Maie Aitaja, Mare Vene, Ene 
Kivisik, Tuuli Ruus, Aime 
Randveer, Lauri Randveer, 
Lea Kivi, Sirje Üprus, Aimar 
Sild, trükikoda Greif.

Toimetuse heade abiliste 
ring on väga suur. Aitäh kõi
gile, kes meid informeerivad 
ja kirjutavad!

Esimesed abilised teadus
kondades on dekaanid, pro
dekaanid ja dekanaatide ju
hatajad. Meie aktiivsed kaas
töölised on väga paljud: Anne 
Lill, Tarmo Kulmar, Kalle Ka
semaa, Jaak Järv, Jüri Kärner, 
Toivo Leiger, Raul Narits, Paul 
Varul, Mihkel Zilmer, Maie 
Toomsalu, Marika Mikelsaar, 
Helmut Piirimäe, Jaan Ross, 
Krista Vogelberg, Alar Lääne
laid, Andres Metspalu jpt.

Juhan Peegli tervitus — UT 5 5
Lugupeetud koosviibijad, 
meie akadeemilise ajalehe 
praegused ja endised tegi
jad, kaastöölised, lugejad!

Meie auväärt ülikool on 
oma pika ajaloo vältel -  huvi
tav küll -  olnud vägagi lähe
dalt seotud eesti ajakirjandu
se tekke- ja arengulooga.

Vaid neli aastat pärast üli
kooli taasavamist hakkas 
1806. aastal ülikooli juures 
oleva raamatukohtu, s.o tsen- 
suurikomitee loal ilmuma esi
mene eestikeelne ajaleht «Tar
to maa rahwa Näddali-Leht». 
Heatahtlikuks tsensoriks oli 
ülikooli esimene eesti keele 
lektor Friedrich David Lenz. 
Lehele kuulus pärisorjuse 
kaotamise eest võitleva rek
tori Georg Friedrich Parroti 
soosing.

Esimene pikem sisuline 
ülevaade eesti ajakirjanduse 
ajaloost ilmus 1901. aastal 
Eesti Üliõpilaste Seltsi albu
mis. Selle autoriks oli ülikooli 
kauaaegne pedagoogikapro- 
fessor, kuraator, prorektor ja 
audoktor Peeter Pöid.

Selles käsitluses vaadeldak
se meie kandvamaid ajalehti- 
ajakirju 1766. aastast alates 
ja lõpetades aastaga 1900, 
millal hakkas ilmuma «Paide 
teataja». Ajaleht (1900-1911) 
oli märkimisväärne vist küll 
sellepärast, et see ilmus 
kolmekeelsena (eesti, saksa, 
vene keeles).

Uurimisjärge ootavad meie 
esimesed üliõpilasajakirjad. 
Aastail 1914-1916 ilmus «Üli
õpilaste Leht», mis nimetas 
ennast Eesti edumeelsete 
üliõpilaste häälekandjaks. 
Vastutav toimetaja ja välja

Tänane emeriitprofessor Juhan Peegel (pildil aastal 1994) soovib, et ajakirjandustudengid 
ülikooli ajalehes rohkem kirjutaksid. u t  a rh iiv

andja oli algul magister Vil- 
lem Grünthal (Ridala), hiljem 
oli toimetajaks legendaarne 
Villem Ernits. Toimetusse on 
kuulunud ka Jüri Vilms, Ras
mus Kangro-Pool jt.

Sellele järgnes ajakiri «Üli
õpilasleht» (1920-1940), 
Tartu üliõpilaskonna hääle
kandja, mille toimetajatest 
saaks juba pika nimekirja. 
Mainiksime siinkohal vaid 
tuntumaid kultuuri- ja poliiti
kategelasi: Alfred Koort, Jaan

Poska, Richard Janno, Valmar 
Adams, Karl Mihkla.

Ülikooli probleemid kajas
tusid ka ajakirjas Akadeemia 
(1937-1940), mille väljaand
jaks oli Eesti Üliõpilasseltside 
Liit, toimetajateks on olnud 
Hans Kruus, Alfred Koort jt.

Meie aga tähistame siin 
viiekümne viie aasta möödu
mist kahekümne teisest no
vembrikuu päevast 1948. Siis 
ilmus ajalehe «Tartu Riiklik 
Ülikool» esimene number.

Akadeemilise meedia- 
pegasuse pikal ja keerulisel 
rajal on olnud ootamatuid 
käänakuid ning tõkkeid, mis 
sadulas istuvaid toimetajaid 
mõnigi kord tugevasti ra
putasid. Ratsu ju sõitis, aga 
nähtamatud ratsmed olid ju 
hoopis ühe teise mõjukama 
juhi raudsetes kätes...

Tihti tuli ratsut käsu korras 
rautada, aga ega see pegasuse 
tiibu ei kasvatanud...

Söandan arvata, et niihästi

ülikooli kui ka meie ajakir
janduse ajaloos kujunes 1954. 
aasta aegumatult tähtsaks. 
Siis alustati -  väga tagasihoid
likult küll -  armsal Eestimaal, 
Tartu Ülikoolis akadeemilise 
ajakirjandusÖppega. Üli
kooli ajalehest sai paljudele 
tulevastele ajakirjanikele esi
mese töökogemuse andja, ta 
oli uuele kateedrile toeks ja 
abiks. Viiks pikale, kui hak
kaksime siin koostama nime
kirja neist praegu nii tuntud 
ajakirjanikest, poliitikutest, 
kirjameestest jne, kes siit on 
saanud esimese ajakirjandus- 
kogemuse, olnud tööl toime
tuses või teinud kaastööd.

Sooviksin väga, et see vilja
kas koostöö jätkuks ka prae
guses kiiretempolises elus. 
Oleks tore, kui eeskätt aja- 
kirjandusüliõpilased rohkem 
oma lehele kirjutaksid, arut
leksid probleemide ümber, 
paneksid paberile mõne veste, 
joonistaksid karikatuuri...

Miks mitte mõni lõbus päe
vakohane salmikenegi...

Miks mitte kord kuuski 
selline kirev, elurõõmus ja 
sisukas tudengirubriik...

Palju jõudu, head tahet ja 
pealehakkamist oma väärikas 
eas ajalehele! Olgu ees lausa 
ridamisi õnnestumisi ja häid 
uudiseid! Suur tänu tehtu 
eest!

Meediapegasusele aga tu
gevat tiivasirutust pärituules, 
heatahtlikku hoiatust tõkete 
ületamisel oma loomingulise] 
rajal. Ratsmed on nüüd ju 
sõitja enda kindlates kätes.

Juhan Peegel
19. XI A.D. MMIII

Võta alates 26.11.2003 Ühispanga 
ISIC Student Maestro üliõpüaspitet- 
pangakaart või pikenda olemasolevat, 
saad mitu kasulikku kingitust:

У1

C. f~

Sportlandi
100-kroonine
kinkekaart,
mida saad kasutada 
21. detsem brin i.

Sportlandi kliendikaart, g
m ille  saad tasuta 18. jaanuarin i kaupluses 
ISIC S tudent M aestro e ttenä itam ise l.
Edaspidi saad kõ ik ide lt ostudelt 10% hinnasoodustust

stro
CD10Q plaadipoodides 15% hinnasoodustust
kuni 18.01.2004, h iljem  8%.

ш:
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Õ N N IT L E M E

Prof Rein Vihalemm 65
Olles omal ajal viimaks filo
soofia alale jõudnud, leidsin 
sealt eest Rein Vihalemma, 
kes jäi ette mitmekümneks 
aastaks, et peatselt teataval 
viisil eest minna. Siin ei ole 
midagi vääriti üteldud, vaid 
üksnes tarvitatud eestikeelse 
filosoofilise sõna esi käände
vorme -  esi, ee, ette, ees, eest 
-  märkimaks Rein Vihalemma 
liikumist oma kolleegide ees. 
Oleme olnud haijunud selle
ga, et ta on alati meie ees ja 
meist ees olnud. Tal on selleks 
alati jätkunud vastupidavust 
ja püsivust, ta on olnud üks 
neid, kes on meile jonnakalt 
kindlust sisendanud. Sest 
aegu on olnud mitmekesiseid, 
sealhulgas ka lihtsalt kesiseid. 
Ilmselt on Reinu seesmine 
kindlus olnud iseloomu asi, 
mida võib hea tahtmise korral 
välja lugeda koguni priinime 
mõõdukast tasakaalust viha ja 
lembe piirel.

Rein saab 9. detsembril 
65, mis märgitseb nii suurt 
küpsust kui ka üht sunnit eest- 
minemist, millest ei tahaks 
kuidagi aru saada. Vähemalt 
filosoofid tarvitsevad aega 
teisiti ja kauem kui teised 
surelikud, ent sellest ei saada 
niikuinii aru. Vahest ka selle
pärast, et filosoofid ja filo- 
soofia-õpetajad näevad teiste 
surelikega üht- ja samamoodi 
välja. Rein näiteks käib kalal 
ja pruugib õlut, kuid see ei ole 
tal ometi kunagi ega kuidagi 
seganud filosoofia õpetamist 
ja filosoofia uurimist, nagu ka 
filosoofia osakonna või selle 
nõukogu juhatamisi.

Too õpetamine-uurimine 
on olnud silmapaistvalt vilja
kas. Rein Vihalemm tuli 1963. 
aastal keemiast filosoofiasse, 
olles niisiis ümmarguselt neli
kümmend aastat tihedaimalt 
seotud Tartu Ülikooli filosoo
fiaga. Ta on andnud filosoofi
list algharidust sadadele Eesti 
ülikooli üliõpilastele ja edasi
õppijatele, ta oli ettenägelikult 
ja otsustanult osalemas võit

luses Tartu Ülikooli filosoofia 
osakonna loomise eest aastail 
1990-1991-1992, mille te
gelikku tähendust oskavad 
tagantjärele vahest parimini 
hinnata osakonna arvukad 
üliõpilased, magistrandid ja 
doktorandid. Teadusfilosoofia 
õppetooli professorina on ta 
osakonnas sihikindlalt ja vi
salt hoolt kandnud loodus- ja 
täppisteadusliku taustaga filo
soofia eest, arendades ühtlasi 
tihedat filosoofilist koostööd 
ülikooli ja Eesti teadusloo- 
lastega. Täiesti klassikaliseks 
on osutunud monograafia 
«Ühe teaduse kujunemislugu: 
Keemia arenguteest» (1981), 
nagu ka koostajana ilmutatud 
kogumik «Teaduse metodoloo
gia» (1979). Rahvusvahelise 
tunnustuse on Rein Vihalemm 
võitnud keemiafflosoofia maa
ilmas, olles üks Rahvusva
helise Keemiafflosoofia Seltsi 
asutajaid (1997). Kogu seda 
tegevust kroonib ingliskeelne 
koguteos «Estonian Studies 
in the History and Philosophy 
of Science«»(2001), mille ta 
koostas väga nimekasse rah
vusvahelisse seeriasse «Bos
ton Studies in the Philosophy 
of Science».

Sünnipäeva puhul südamest 
õnnitledes, jätkuvalt jõudu ja 
visadust soovides

Ülo Matjus 
kõigi kolleegide nimel

65

Peeter Roosaar,
dotsent -  5. detsember 
Rein Vihalemm,
professor -  9. detsember

60

Ustav-Esko Mikelsaar,
tehnik -  6. detsember 
Georg Allik,
õpetaja -  9. detsember

55
Raivo Masso,
dotsent -  5. detsember 
Anu Miilen,
insener -  5. detsember

50

Nadežda
Belogorodtseva,
Õppekorralduse spetsialist 
-  6. detsember

45
Juhan Sedman,
professor, molekulaar- ja 
rakubioloogia instituudi juha
taja -  7. detsember

40

Peeter Hõrak,
vanemteadur -  11. detsember

35

Kaia Tohu,
sekretär -  6. detsember 
Toomas Sillakivi,
laborant -  9. detsember

30

Rene Kärner,
metoodik -  10. detsember

25

Karme Ama,
laborant -  5. detsember 
Andreas Kangur,
assistent -  11. detsember

U T  T O IM E T U S  T E A T A B

Universitas Tartuensis ilmub sel aastal veel 12. ja 19. det
sembril (viimase numbriga on kaasas ka lisaleht ülikooli 
aastakroonikaga). Kellel on kroonikasse veel täiendusi teha, 
palume need ära saata hiljemalt 12. detsembriks.

UNIVERSITAS
TARTUENSIS
TARTU ÜLIKOOLI AJALEH T
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 
Trükk: o/ü Greif

Tegevtoimetaja Varje Sootak 
Toimetaja Kristjan Kaljund 
Infotoimetaja Leane Morits 
Keeletoimetaja Marika Kullamaa

Ülikooli 18, Tartu 50090 
Tel: 07 375 680, 051 42 300 
E-post: ajaleht@ ut.ee 
Faks: 07 375 440 
http://www.ut.ee/ajaleht

Uno Palm ja elektro- 
keemia Tartu Ülikoolis
Täna, 5. detsembril oleks prof 
Uno Palm saanud 70-aasta- 
seks.

Prof Vello Pasti loodud ja 
prof Uno Palmi poolt edasi 
arendatud elektrokeemia- 
koolkond oli 70.-80. aasta
tel maailma üks juhtivaid 
keskusi tahkete ideaalselt 
polariseeritavate elektroodide 
alal.

Uno Palmi ja tema kaas
töötajate sulest ilmus rida olu
lisi publikatsioone, kus käsit
leti pinna kristallograafilise 
struktuuri ja energeetilise 
ebaühtluse mõju tahke elekt- 
roodi ja elektrolüüdi lahuse 
vahelise piirpinna karakteris
tikutele.

Süstemaatilise analüüsi 
tulemusena selgitati välja 
metalli pindkihis aset leid- 
va potentsiaalihüppe roll 
erinevatele adsorptsiooni, 
laenguülekande ja kaksikkihi 
parameetritele.

Uno Palmi ja tema kaas
töötajate töödest said in

nustust teoreetikud, kes 
arendasid välja terve suuna 
faasidevahelise piirpinna 
modelleerimiseks. Samuti 
süvendati fundamentaal- ja 
rakenduselektrokeemia prob
leemide kompleksset uuri
mist, mida füüsikalise keemia 
instituudis intensiivselt jätka
takse.

Prof Enn Lust
füüsikalise keemia instituudi 

juhataja

« F U N D A M E N T A A L -  J A  R A K E N D U S 
E L E K T R O K E E M IA  S E O S T E S T »

Seminar prof Uno Palmi sünniaastapäeva tähistamiseks 
13. detsembril kell 14 Käärikul.

Prof Oleg Petrii (Moskva RÜ) -  Cationic catalysis at anions 
electroreduction 

prof Enn Lust -  Elektrokeemia U. Palmi uurimustes ja kaas
aegsed suunad Tartus,

Silvar Kallip (MSc) -  Pinnakaredus ja aatomjõumikro- 
skoopia

Alar Jänes (PhD) -  Adsorptsiooninähtused nanopoorsel 
süsinikul ja elektrilise kaksikkihi kondensaatorid 

Gunnar Nurk (MSc) -  Kõrgtemperatuurne kütuselement 
dots Kaido Tammeveski -  Laenguülekande protsessid kee

miliselt modifitseeritud süsinikmaterjalidel ja erinevatel 
metallidel

Jaak Nerut (MSc) -  Kompleksioonide redutseerumine 
kõrge ülepingega metallidel 

Urmas Johanson (MSc) -  Elektrit juhtivate polümeeride 
elektrokeemilised omadused.

K O M M U N IK A T S IO O N  Ü H E N D A B  K E E L E D
Esimene rahvusvaheline lugemisõhtu Tartus.

10. detsembril kell 20 toimub Saksa Kultuuri Instituudis 
(Kastani 1) esimene rahvusvaheline lugemisõhtu.

Kõik huvilised võivad tulla nii kuulama kui ka ise pub
likule oma lemmikraamatut, luuletust või omaloomingut 
ette kandma. Keelepiiranguid pole. Lugemisõhtu pikkus 
sõltub külastajate rohkusest ja initsiatiivist -  mõnest tunnist 
hommikuni. Meeleolu tekkele aitavad kaasa kohalikud inst- 
rumentaalmuusikud.

Üritust toetavad: Richterite Meierei (Saksa Juust), 
Stahlhut AS, Meriton Grand Hotell Tallinn, Saksa Kultuuri 
Instituut, TÜ välisüliõpilastalitus.

Korraldajad: Tartu Ülikooli Erasmuse vahetusüliõpilased. 
Info: readingnight@hotmail.com.

KAITSM ISE D
12. dets kl 10.15 kaitseb Lai 40- 
218 lvika Ostonen doktoritööd 
«Peente juurte struktuur, dünaa
mika ja osatähtsus kuusiku neto- 
produktsioonis sõltuvalt kasvu
kohatingimustest». Juhendajad: 
dr Krista Lõhmus ja dr Olevi 
Kuil. Oponent: Dr, Heljä-Sisko 
Helmisaari (Soome Metsauurin- 
gute Instituut),
16. dets keti 16,15 kaitseb TÜ Aja
loo Muuseumi konverentsisaalis 
Mati Mandel ajaloo osakonna 
doktoritööd «Läänemaa 5.-13. 
sajandi kalmed, Tallinn 2003, 287 
lk.». Juhendaja: prof Valter Lang. 
Oponendid:Sirkku Philman, PhD, 
Turu Ülikool ja Heiki Valk, PhD.
16. dets kl 16.15 kaitseb nõu
kogu saalis llmärs Hiršs usu
teaduskonna doktoritööd «Ein 
Volk aus Juden und Heiden. 
Der ekklesiologische Beitrag 
des Ersten Petrusbriefes zum 
christlich-jüdischen Gespräch,» 
Juhendaja: profdrFolkerSiegert 
(Münster). Oponendid: prof dr 
Jens Herzer (Leipzig) ja prof dr 
Toomas Paul (EELK UI).
17. dets toimub Lossi 3-328 
koolikorralduse magistritööde 
kaitsmine:

kell 14 Elle Raudsepp «Järva 
maakonna üldhariduskoolide 
võrgu areng ja prognoos aas
taks 2010». Juhendaja: dots 
Hasso Kukemelk. Oponent: lek
tor Jüri Ginter;
kell 15 lvika Hein «Draamaõpe- 
tuse spetsiifilised võimalused 
õpilase isiksuse arendamiseks». 
Juhendaja: prof Luule Epner. 
Oponent: lektor Rain Mikser.
17. dets toimub Tiigi 78-126 sot
siaaltöö magistritööde kaitsmine: 
kell 13 Helen Peeker «Toimetu
lekutoetuse «riigistamine» Tallin
nas. Projekt-uurimus «Tallinna toi
metulekutoetuse saajate ja taotle
jate ringi analüüs»». Juhendaja: 
lektor Avo Trumm, MA. Oponent: 
dots Jüri Kõre, knd (geogr); 
kell 14 Vahur Keldrima «Eakate 
hooldusvajaduse hindamine 
Tallinnas». Juhendaja: lektor 
Riina Kiik, MSc. Oponent: Reeli 
Sirotkina, MSW.
19. dets kl 12 kaitseb Tiigi 
78-118 Merit Hallap eripeda
googika magistritööd «Eesti 
keele käändevormide valdamine 
vene-eesti kakskeelsetel kooli
eelikutel». Juhendaja: dots Karl 
Karlep (ped dr). Oponendid: 
lektor Marika Padrik, MA ja lektor 
Hiie Asser, PhD.

T A R T U  K U L T U U R K A P I T A L I  
S T I P E N D I U M I  K O N K U R S I D

Videomat Casino Groupi stipendium (6000 kr) TÜ 
statistika õppetooli või majandusteaduskonna sil
mapaistva üliõpilase õpingute toetamiseks.
Stipendiumi taotlemiseks esitada:
• Tartu Kultuurkapitali stipendiumi taotlusankeet;
• taotleja tegevuse, saavutuste ja õpingute kirjeldus;
• statistika õppetooli või majandusteaduskonna ühe õppe

jõu soovitus.
S tipendiume määratakse Videomat Casino Group sihtkapitali 
investeeringutest saadud kasumi arvelt kord aastas jaanuaris.

Elioni stipendium (3600 kr) TÜ ühe silmapaistva 
üliõpilase infotehnoloogia ja  telekommunikat
siooni alaste Õpingute toetamiseks.
Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:
• Tartu Kultuurkapitali stipendiumi taotlusankeet;
• lisalehel taotluse põhjendus, tegevuse, saavutuste ja Õpin

gute kirjeldus;
• stipendiumi kasutamise eesmärk ja oodatav tulemus;
« TÜ õppejõu soovitus.
Stipendiume määratakse Elioni sihtkapitali investeeringu
test saadud kasumi arvelt kord aastas jaanuaris.

Eesti Mobiiltelefoni stipendium (3700 kr) 
toetab üliõpilaste ja teadlaste koolitust. 
Stipendiumi võivad taotleda tehnika- ja majan
dusteaduste üliõpilased ja teadlased koolituseks 
Eestis ja välismaal.
Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:
• Tartu Kultuurkapitali stipendiumi taotlusankeet;
• stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus, 

oodatav tulemus, planeeritav rahakasutus;
• ülevaade senisest tegevusest;
• tõend õppeasutuses Õppimise kohta (üliõpilaspileti koopia).

Taotlused vaatab ekspertgrupp läbi 15 päeva jooksul taotlus
te esitamise tähtajast arvates. Info: www.kultuurkapital.ee 
või tel 744 1500.

L O U N A -E E S T I  A N D M E B A A S ID
Seminar 11. detsembril peahoone aud 234

11 Mare Kõiva, Liisa Vesik. LEPP -  üks mitut liiki hõlma
vatest andmebaasidest

11.30 Edakai Simmermann. Andmebaas kui teejuht ja 
töövahend

12 Evar Saar. Aoluulidsõ Võromaa kotussõnimmi 
andmõbaasist

12.30 Kauksi Ülle. VÕro kirändüse kodo 
manokasvatamisest

13 Aadu Must. Lõuna-Eesti inimesed suure-laia Venemaa 
andmebaasides

13.30 Lõunavaheq
14.30 Jüri Viikberg. Murdearhiivist ja keelekogudest
15 Liina Lindström. Lõuna-Eesti keelematerjalid eesti 

murrete korpuses
15.30 Jüvä Sullõv. Võro-eesti synaraamat võrgoh
16 Kohvipaus
16.30 Mari-Ann Remmel. Eesti Rahvaluule Arhiivi koha- 

pärimuse andmebaas ja selles leiduv LÕuna-Eesti aines
17 Heiki Valk. Arheoloogilise kohainfo koondandmebaas 

ning andmed Lõuna-Eesti muististe kohta
17.30 Paul Hagu. Seto rahvaluule bibliograafia
18.30 Iloõdak Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ 

keskusõn (Lossi 38)
Laul Ilmarikas
Korraldaja: Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuri
uuringute keskus.

LOENGUD
8. dets kl 14 avatakse Kuressaa
re Raegaleriis AHHAA näitus. 
Näitus on avatud 20. jaanuarini. 
Info: Riia Nelis, tel 045 39 839.
8. dets kl 18.15 toimub semina- 
risarja «Elu_s_ilmad» raames 
videoseminar «Eesti merearheo- 
loogia -  mis see on?». Kõneleb 
Vello Mäss Eesti Meremuuseu
mist. Seminar toimub Tartus 
Lossi 3-112 otseülekandena 
Kuressaarest ja jälgitav ka aad
ressil http://video.ut.ee (Elioni 
serveri kaudu). Info Riste Kesk
paik 056 685 264 ja Riia Nelis 
053 440 639.
9. dets kl 18.15 Jakobi 2 kee
miaringis «Tegijad räägivad 
-  täna saame rikkaks». Rein 
Kilk, Urmas Reinsalu, Olev Raju. 
Moderaator: Toomas Roolaid. 
Info: Alo Lõoke, 055 27 253.
10. dets kell 16 toimub video- 
loeng «Kaasaegne valuravi» Hiiu
maa arstidele. Lektor dr Ursula 
Koorits. Loengut saab kuulata- 
vaadata SA Tuuru saalis. Info: 
Tiiu Heldema, tel 046 31 188.
10. dets kl 16 Võrumaa Kesk
raamatukogus (Jüri 54) avalik 
loeng «Hispaania kultuurist ja 
traditsioonidest». Esinevad TÜ

külalislektor Francisco Javier 
Garcia Hernandez ja Meliton 
Mateo (tõlk), TÜ hispaania filo
loogia lektor. Loeng tõlgitakse 
eesti keelde, kestab 1,5 tundi ja 
on tasuta. Info: Maris Kivistik, tel 
78 68362.
10. dets kell 17.15 algab Türi 
kolledžis loeng-seminar teemal 
«Mõnusat juttu mõnuainetest». 
Lektor Hillar Palamets. Info: Ene 
Voolaid, tel 038 49 162.
11. dets kl 14.15 peab Tiigi 78-127 
loengu prof Iven Van Mechelen 
Leuveni ülikoolist «Two- and 
three-way classification models 
for contextualized research 
on individual differences in 
emotion and personality-related 
behavior». Info: Anu Realo, tel 
737 5915.
13. dets osaleb ülikool kooli
õpilaste infomessil «Tuleviku 
kompass» Kuressaares. Info: 
Riia Nelis, tel 045 39 839.

SPORT
10. dets kl 19 mängivad TÜ 
Spordihoones Peugeot korvpalli 
meistriliigas Tartu Ülikool/Rock 
ja KK Rakvere.
11. dets kl 19 on FIBA FCM 
karikamängus vastamisi Tartu 
Ülikool/Rock ja Yshni Khimik,

mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
mailto:readingnight@hotmail.com
http://www.kultuurkapital.ee
http://video.ut.ee


T Ä N A  L EHES

Aastapäevaball 
oli staaritsev
LK 3

Teadusosakonna 
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Pihkva rektorid 
õpivad Eesti 
kogemusest
Eile saabusid ülikooli Pihkva 
oblasti kuue riigiülikooli rekto
rid, oblasti administratsiooni' 
juhi asetäitja Juri Demjanenko 
ja hariduse peavalitsuse juht 
Vera Jemeljanova.

Külalised kohtuvad rektor 
prof Jaak Aaviksoo ja õppe
prorektor prof Tõnu Leht
saarega,

TÜ ja Pihkva Riikliku Pe
dagoogilise Instituudi vahel 
sõlmiti koostööleping 2000. a. 
Koostöö on toiminud eelkõige 
Narva kolledžiga.

Pihkva kõrgharidusjuh- 
te huvitab Eesti kogemus 
Bologna deklaratsiooni ra
kendamisel. Venemaa ühines 
deklaratsiooniga käesoleva 
aasta septembrikuus. Bologna 
deklaratsiooniga vastavusse 
viiakse õppekavad 2010. 
aastaks.

Eesti ühines Bologna dekla
ratsiooniga 1999 ning õppe
kavade reform viidi läbi 2002. 
aastaks.

Tantsivad eesti ja 
läti tudengid
Homme kell 18 algab Vane
muise teatri väikeses majas 
Tartu Ülikooli Rahvakunsti- 
ansambli ja Läti Ülikooli Rah
vatantsuansambli «Dancis» 
ühine kontsert.

Kontsert kestab koos vahe
ajaga kaks tundi. Esimeses 
osas esineb TÜ Rahvakunsti- 
ansambel koos oma vilistlas- 
rühmaga. Pärast vaheaega 
saab näha Läti Ülikooli Rah
vatantsurühma «Dancis» ette
asteid.

Kontsert on tasuta.

NR. 39 (2158) www.ut.ee/ajaleht

Mida teha TÜ Vilistlaskoguga?

Valdo Randpere: «Vilistlased võiksid ülikooli rohkem aidata!»

M ih ke l P ä rno ja
TÜ Vilistlaskogu juhatuse 
esimees

Kas ja millisel kujul õnnes
tub vilistlaskogul (VK) edasi 
tegutseda, sõltub meist 
endist. Juhatusel on pool 
aastat aega aastakoosole
kul esitatud ettepanekute 
läbitöötamiseks.

Kuue aasta jooksul ei 
ole juhtunud seda, mida 
vilistlaskogu idee esitajad 
ja asutajad lootsid. Organi
satsioon, mis idee järgi on 
vajalik ülikoolile ja võiks olla 
vajalik ka vilistlastele endile, 
toimib mingil määral ainult 
mõnes maakondlikus vilist- 
laskoondises, Suuremateks 
ettevõtmisteks jääb jõudu ja 
tahtmist väheseks.

Enne aastakoosolekut 
toimunud arutelu ja aasta
koosolek ise, mis traditsioo
niliselt toimus eesti ülikooli 
aastapäeval, näitasid, et soov 
muutusteks on küps. Üsna hea 
ettekujutuse sellest, millisena 
võiks TÜ Vilistlaskogu edasi 
tegutseda, saab juhatuse liik
mete Riia Nelise ja Jüri Sepa 
arvamusavaldustest.

Piirkondlik koondis 
vabamaks

Riia Nelise sõnul käib maa
konnakeskustes tegutsevates 
koondistes eelkõige klubiline 
ja seltskondlik tegevus, mis 
pakub sügisel ja talvel väike
linnas intellektuaalset vahel
dust ja suhtlusvõimalusi.

Aga Riia Nelis küsib: «Kuigi 
inimesi ühendavad sama kool 
ja mälestused, kui palju on 
need kogunemised siiski kan
tud vilistlaskogu põhikirjalis- 
test eesmärkidest? Kas neist 
on vaja üldse kinni pidada? 
Näiteks USA ülikoolide vilist- 
lasorganisatsioonide ülesanne 
on ülikooli toetamine eelkõi
ge rahaliselt, meil on sama 
ülesanne TÜ Sihtasutusel».

«Kui reorganiseerida VK 
(keskne mittetulundusühing

Vilistlaskogu Tartu koondis lõpetab oma tegevusaasta traditsiooni kohaselt ülikooli botaanikaaias. a rh iiv

säiliks) piirkondlike ja eri
alaste koondiste ühenduseks, 
kas siis piirkondlikud üksu
sed peaksid kindlasti olema 
juriidilised isikud või võiksid 
need olla ka mingid vabamad 
ühendused (klubid, seltsin- 
gud)?

Kui see oleks võimalik, 
võiks praegune MTÜ uuen- 
datult alles jääda,» teeb Riia 
Nelis, kes on ülikooli esindaja 
Saaremaal, ettepaneku.

«Piirkondliku koondise 
muutmine MTÜks on eba
efektiivsem kui üks, olgugi 
formaalne keskne MTÜ, sest 
suur jagu inimestest ei taha 
end ametliku organisatsioo
niga siduda ja oleks pigem 
valmis tasuma regulaarse 
liikmemaksu asemel igal ko
gunemisel mingi osalustasu.»

Riia Nelis on Saaremaa 
vilistlaskoondise asju hästi 
ajanud algusest peale.

Koondise ettevõtmised on 
heaks näiteks selle kohta, 
et TÜ vilistlaste ühiste ette
võtmiste järele on vajadus.

Üsna toimekad on vilistlased 
ka Ida-Virumaal ja Tartus. 
Kuid ometi on mingi põhjus, 
miks nn suur vilistlaskogu 
hästi käima ei lähe.

VK juhatuse liige, majan
dusteaduskonna dekaan prof 
Jüri Sepp: «Arvasin juba VK 
asutamisel, et ülikool on sel
leks liiga suur ja heterogeen
ne, et kujundada üldist tege
vust. Pean isegi teaduskonna 
tasandit suhteliselt laiaks, sest 
senised vilistlastraditsioonid 
on pigem seotud kitsamate 
erialadega».

Regionaalsed ja
erialaühendused

Prof Sepa sõnul on suutnud 
majandusteaduskonna vilist- 
lasühing MTÜ Hermes toimida 
vaid «miinimumprogrammi» 
alusel.

«Teatud motiivid regionaal
seks tegevuseks on olemas 
eriti seal, kus akadeemilise 
haridusega inimesi pole palju. 
Näiteks Pärnus on siiski alust 
ka regionaalseks teaduskond-

likuks seltsitegevuseks (Adam 
Smithi Klubi).»

Prof Sepp tegi ettepaneku, 
et TÜ Vilistlaskogu võiks 
olla mitte füüsiliste isikute, 
vaid regionaalsete ja erialaste 
ühenduste või ühingute ühen
dus. Siis poleks tal kohustust 
tegeleda n-ö rohujuure tasan
dil, vaid arutada ja koordinee
rida liikmesorganisatsioonide 
ühiseid probleeme.

Arupidam iseks 
pool aastat aega

«Kui juriidilistest isikutest liik
mete arv on paarikümne rin
gis, pole ehk raske kvoorumit 
kokku saada. Võiksime teha 
pakkumise nii piirkondlikele 
koondistele kui ka teaduskon
dadele või osakondadele 
institutsionaliseerida vilist
laskond näiteks MTÜ vormis. 
Ise küsimus on, kas vajame ka 
formaalset katusorganisatsioo
ni. Kaldun siisld olema selle 
poolt. Saaksime oma senist 
põhikirja ehk vastavalt ko
handada ja uues vormis edasi

TÜ V I L I S T L A S K O G U  
K O O N D I S E D ;

Hiiumaa, Saaremaa, Ida-Vi- 
rumaa, Järvamaa, Tallinn, 
Läänemaa, Tartu, Pärnu, 
Tallinn.

Info: www.ut.ee/vilkogu/

tegutseda,» ütles vilistlaskogu 
juhatuse liige Jüri Sepp.

Riia Nelise ja Jüri Sepa 
ettepanekud võtavad kokku 
nii vilistlaskogu probleemid 
kui võimalused edasi tegut
seda. Kas ja millisel kujul 
see õnnestub, sõltub meist 
endist ja selgub lähema 
poole aasta jooksul. See on 
see aeg, mis aastakoosolek 
andis vilistlaskogu juhatusele 
ülaltoodud ettepanekute läbi
töötamiseks.

Loodame hakkama saada 
ja aidata kaasa sellele, et 
meie vilistlased mitte ainult 
ei tunne tugevat sidet aima 
mater iga, vaid on valmis seda 
ka ühiselt välja näitama.

V arje  S o o ta k

IBM Eesti OÜ tegevdirektor 
Valdo Randpere peab loo
mulikuks oma koduülikooli 
abistamist.

«Ülikoolis õppides aitas 
ülikool meid, nüüd võiksid 
huvitavatel ja mõjukatel 
ametikohtadel töötavad vilist
lased ülikooli aidata,» ütles 
1982. aastal Tartu Ülikooli 
õigusteaduskonna cum laude 
lõpetanud Randpere.

9. jaanuaril raamatuko
gus toimunud IBMi, linna ja 
ülikooli kohtumisel märkis 
Valdo Randpere, et ülikoo
lile kingitud IBMi ligi sajast 
arvutist on viis uut võimast 
personaalarvutit ThinkCentre 
A50p ning 93 kasutatud süle
arvutit ThinkPad, mis on 
mõeldud eelkõige tudengitele 
kasutamiseks.

Raamatukogu direktori 
Toomas Liivamäe sõnul saab 
raamatukogu kasutada viit 
võimast arvutit tööks suurte

Valdo Randpere ja  Toomas Liivamägi raamatukogus kin
gitud sülearvutit proovimas. a n d re s  te n n u s

failide ja graafikafailidega 
(kaardid, fotod) ning skanee
rimiseks, aga samuti skanee
ritud mikrofilmide, maakaar
tide, linnaplaanide, graafika 
ja kunstikogu kvaliteetseks

vaatamiseks.
«Esmakordselt Eestis taha

me proovida ka sülearvutite 
tudengitele laenamist. Le- 
pinguvorm on meil valmis ja 
selge on see, et majast välja

me arvuteid viia ei luba. Kui 
kauaks raamatukogule kin
gitud 20 sülearvutit laenata 
saab, ei ole veel otsustatud, 
aga kui tööd on järgmisel 
päeval vaja jätkata, siis seda 
tõenäoliselt ka teha saab.»

Liivamägi põhjendab tu
dengitele arvutite andmist 
sellega, et alati ei saa teatme
teoseid ja sõnastikke endaga 
kaasa tassida, vaid ainult ko
hapeal kasutada. «Kuna meil 
on ka traadita võrk olemas, 
siis nüüd saab minna arvutiga 
raamatu juurde. Mujal maa
ilmas on selline teenus juba 
olemas.»

Ülikooli IT osakonna juha
taja Andres Salu ütles, et um
bes 50 sülearvutit on kavas 
proportsionaalselt üliõpilaste 
arvuga teaduskondadele jaga
da ja kümnest arvutist tekita
da mobiilne klass, ülejäänud 
arvutid jäävaks igaks juhuks 
tagavaraks. «Mobiilse klassi 
saab püsti panna seal, kus 
parajasti vaja, siis ei oleks ka

sutaja enam ruumist sõltuv.»
Kuna kingitud sülearvutid 

on tarkvarata, siis varustatak
se need enne laialijagamist 
Linuxi tarkvaraga. Taolise 
vabavara eest ei tule ülikoolil 
midagi maksta. Linnavalitsu
sel on plaanis need arvutid ka 
ID-kaardiga varustada,

Valdo Randpere soovitab 
üliõpilastel Internetivõima- 
lused maksimaalselt ära 
kasutada ning arvutitega 
hoolsalt ringi käia. «Suhtuge 
neisse nii, nagu nad oleksid 
enda arvutid,» toonitas IBM 
Eesti OÜ tegevdirektor Valdo 
Randpere.

See arvutikink ülikoolile 
oli IBM-ilt tänavu juba teine. 
Veebruaris kingiti ülikooli 
teaduskeskusele AHHAA mul- 
timeediakeskus TryScience, 
mis võimaldab õpilastel 
omandada ülemaailmsetest 
teaduskeskustest uusi teadmi
si ning virtuaalselt osa võtta 
erinevate teaduslike eksperi
mentide läbiviimisest.

O N L I N E -  K Ü S I T L U S  

Kas toetad streiki?

Uus küsimus: Kas oled regist
reeritud Tartu kodanikuks? 
Vasta: www.ut.ee/ajaleht/.

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/vilkogu/
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Rahvusvahelistumist peab toetama

Prof Jüri Talveti kinnitusel oli koostöö teadus- ja arendusosakonnaga kaalukas tegur kir
janduse ja rahvaluule osakonna töörühma (Marin Laak, Piret Viires) edukas osalemises 
5. raamprogrammi projektis «Cultos». Projekti abil tehti nähtavaks eesti rahvuseeposest 
«Kalevipoeg» lähtuv intertekstuaalsete seoste korpus. a lb e r t  la z a ro - t in a u t

S U U R E M A T E  V Ä L I S L E P I N G U T E  V A S T U T A V A D  T Ä I T J A D  2 0 0 2 - 0 3

Vastutav täitja___________________Lepingute maksumus______Rahastaja
vanemteadur Maris Laan 13 mln krooni The Wellcome Trust
erakorraline prof Pärt Peterson 12,2 mln krooni The Wellcome Trust
vanemteadur Tanel Tenson 12,1 mln krooni The Wellcome Trust
erakorraline prof Andres Merits 10,4 mln krooni The Wellcome Trust
prof Mati Karelson 8,7 mln krooni 5. raamprogramm
prof Raivo Uibo 5,5 mln krooni 5. raamprogramm
dots Kai Saks 4,0 mln krooni 5. raamprogramm
vanemteadur Kalle Olli 4,0 mln krooni 5. raamprogramm
prof Heidi-lngrid Maaroos 3,1 mln krooni 5. raamprogramm
prof Marika Mikelsaar 3 mln krooni 5. raamprogramm
prof Olevi Kull 2,9 mln krooni 5. raamprogramm

U U D I S E D

Linnavalitsus tun
nustas tudengeid
Tartu Linnavalitsus tunnustas 
majandusteaduskonna üli
õpilasi 2003. aastal kaitstud 
uurimistööde eest.

Marek Vikat sai 3000 kroo
ni bakalaureusetöö «Sobivai
ma otsese ekspordimeetodi 
valimine Soome turule sise
nemiseks AS Estiko Plastar 
näitel» ja Katrin Uudeküll 
1000 krooni uurimustöö 
«Turustuskanalite valik ja hal
damine -  Tartu eksportivate 
ettevõtete näitel» eest.

Tartu aasta teo 
kandidaadid
Tartu Linnavalitsus ja ajaleht 
Postimees on välja kuulutanud 
iga-aastase konkursi «Aasta 
tegu 2003» kandidaadid.

20 kandidaadi hulgas on ka 
ülikooli dotsendi Arne Merilai 
koostatud ballaadikogumik 
«Eesti ballaad», ajaloolase 
Hillar Palametsa raamat 
«Lugusid toonasest Tartust» 
ja matemaatika-informaatika- 
teaduskonna uus õppehoone.

Vastata saab Tartu linna ko
dulehel: www.tartu.ee/.

Tartu parimad 
sportlased 2003
Tartu Linnavalitsuse spordi- 
teenistuse ja Tartu Spordiliidu 
ühiskomisjon valis välja linna 
spordiklubide poolt pakutud 
parimad sportlased.

Tartu linna parimaks nais
sportlaseks tunnistati TÜ 
Akadeemilise Spordiklubi lii
ge, kehakultuuriteaduskonna 
üliõpilane Olga Aleksejeva.

Vehkleja Olga Aleksejeva 
sai Eesti naiskonna liikmena 
Euroopa meistrivõistlustel 
hõbemedali.

Parim noor kergejõustik
lane Evelin Sosnovski, kes 
juunioride arvestuses tõi 
maailmameistrivõistlustelt 
pronksmedali, kuulub samuti 
ülikooli akadeemilisse spordi
klubisse.

Ära märgiti akadeemilise 
spordiklubi liige, noorte ker- 
gejõustiklaste juhendaja Anne 
Mägi.

Parim meessportlane 
karateka Marko Luhamaa 
on kehakultuuriteaduskonna 
vilistlane.

Pärnu kolledž 
prestiižses liidus
Ülikooli Pärnu kolledž võeti 
maailma ühe prestiižsikama 
hotelli- ja turismikoolide as
sotsiatsiooni EUHOFA Interna
tional liikmeks.

Liit on asutatud 1955. aas
tal ja sellesse kuulub ligi 220 
liiget 40 riigist.

Pärnu kolledžis õpetatakse 
turismi- ja hotelliettevõtlust.

Näitused 
Aino Järvesoo 
mälestuseks
14. detsembril kell 12 avatakse 
Pärnu kolledžis kunstnik Silvia 
Kelle näitus «Hingevalgus».

Eesti Lasterikaste Perede 
Liit, ühendus «Vaimuvalgus», 
Pärnu kolledž ja SA Thedor 
Pooli Fond korraldavad käes
oleval aastal lahkunud Aino 
Järvesoo mälestuseks näitusi.

Aasta jooksul on kavas kor
raldada kaheksa eesti nais
kunstniku näitust.

Välismaal kunstipedagoo
gika professorina töötanud 
Aino Järvesoo toetas ülikooli 
maaliosakonda. Ta on Tartu 
Ülikooli auliige.

K arin  Ja anson
teadus- ja arendusosakonna 
juhataja

Teadlaste ja tug istruktuu
ride koostöö loob eelduse 
ülikooli rahvusvahelistumi
se suurendamiseks. Ühiselt 
määratletakse probleemid 
ja leitakse neile lahendused. 
Koostöö on edu võti.

Ülikooli rahvusvahelistu
mise mõõtme üks mõõdu
puu on välislepingute maht 
teadustegevuses. Kui 2001. 
a oli ülikooli teadustegevuse 
välislepingute kogumaht 18,8 
mln krooni ja see moodustas 
10,6% kogu teadustegevuse 
rahastamisest, siis selle aasta 
kümne kuuga on sama näitaja 
juba 28,8 mln krooni. Eelmise 
aasta sama perioodiga võrrel
des on see kasvanud 21% ja 
moodustab 14,6% kogu tea
dustegevuse rahastamisest.

Rahvusvahelise mõõtme 
suurendamiseks peavad pin
gutusi tegema nii akadeemi
lised struktuuriüksused kui 
ka tugistruktuuriüksused. 
Teadus- ja arendusosakond 
on 2003. a aasta tegevuska
vas pööranud peatähelepanu 
tegevustele, mis toetavad ja 
motiveerivad ülikooli tead
lasi osalema rahvusvahelises 
koostöös, sh Euroopa Liidu 
teadus- ja tehnoloogilise 
arendustegevuse raamprog- 
rammides.

Oma tegevuse kavanda
misel oleme aluseks võtnud 
teadlaste arvamusi selle koh
ta, mis kõige enam takistab 
r a h v u s v a h e l is te s  projektides 
osalemast.

Kõige rohkem muret valmis
tab finantsaruannete koosta
mine, Euroopa Liidu reeglites 
ja terminites orienteerumine 
ning töötasude maksmine 
projektis osalejatele.

Koos rahandus-, persona- 
li- ja õppeosakonnaga oleme 
enamikule probleemidele ka 
lahenduse leidnud. Väliskoos- 
töö, eriti EL-i programmid 
nõuavad tohutut aega nii 
reeglite omandamisel kui ka 
taotluste ja aruandluse koos
tamisel.

Abi finantsküsim ustes

Eelarvete ja finantsaruannete 
koostamisel on siiani osakonna 
roll piirdunud nõustamisega ja 
vaid üksikutel juhtudel oleme 
aidanud aruandeid koostada.

TÜ nõukogu kinnitas üli
kooli 2004. aasta ehitus- ja 
remonditööde (investeerin
gute) plaani.

Suurimad tööd on bioloo- 
gia-geograafiateaduskonna 
õppehoone Vanemuise 46 
(pildil) ehitus- ja remondi
tööde lõpetamine (2 200 000 
kr), sama maja ringauditoo
riumi renoveerimine koos 
tehnilise projekti, inventari ja 
mööbliga (5 060 000 kr), bo
taanikaaia troopikahoone ja 
olemasoleva kivihoone Lai 38 
rekonstrueerimise lõpetamine 
(5 500 000 kr), õigusteadus
konna õppehoone Näituse 13a 
renoveerimistööde II etapp 
koos haljastustööde ja park
late ehitusega (3 200 000 kr), 
Toomkiriku konserveerimine 
(II etapp, 2 750 000 kr), uue 
keemiahoone projekteerimine 
(2 000 000 kr).

Kavas on veel Kääriku 
keskasula reoveesüsteemi ja 
biopuhasti rekonstrueerimi-

Arendustalituse spetsialisti 
Katri Hellati nõu ja abi on 
aidanud paljudel teadlastel 
finantsküsimuste^ vastuseid 
leida. Heast nõuandest aga 
üksi ei piisa.

Finantsspetsialisti järele, 
kes aitab koostada finantsaru
andeid, tunnevad teadlased 
kõige suuremat puudust. 1. 
jaanuarist 2004 on rahandus
osakonna vanemraamatupi
daja Signe Võsoberg-Pastiku 
peamiseks tööülesandeks 
teadlaste abistamine finants
aruannete koostamisel. Kui 
teadlane juba projekti eelar
ve koostamisel konsulteerib

se lõpetamine, Ülikooli 18 
keldriruumide väljaehitamine 
sotsiaalteaduskonnale, õppe
hoone Ülikooli 16 siseruumi
de remont, kehakultuuritea
duskonna õppehoone Jakobi 
5 projekteerimine ja Ülikooli 
18 aud 128 renoveerimine.

2004. aasta prioriteetsete 
projekteerimistöödena kin
nitati sotsiaalteaduskonna

finantsspetsialistiga, siis 
edasine finantsaruannete 
koostamise vaev väheneb 
märgatavalt.

Välislepingud nõuavad ena
masti ka etterahastamist, see 
tähendab, et mingil perioodil 
plaanitud kulutuste tege
miseks läheb finantsallikas 
miinusesse. Ülikooli eelarve 
maht seda võimaldab ja see 
on oluline tugi, mida väike
sed organisatsioonid endale 
alati lubada ei saa.

Projektide arendamine

Teadlasel napib aega ka 
projekti kirjutamiseks ja edu

õppehoone Tiigi 78/80, uus 
peasissepääs ja meediama
ja, vivaariumihoone, Oa tn 
4/6 krundi detailplaneering, 
botaanikaaia abihooned ja 
botaanika ja ökoloogia insti
tuudi õppehoone, spordihoo
ne Ujula 4 rekonstrueerimine, 
Veski 6 hoone, Üliõpilasmaja, 
Kalevi 24 ja Tähetorni reno
veerimine jt.

korral hiljem juhtimiseks. Pal
judes ülikoolides kasutatakse 
selleks professionaalset abi. 
Projektide arendamine on 
teadlase idee ning finantseeri
ja tingimuste ühildamine. Edu 
saavutamiseks on vaja läbi viia 
analüüs ja konsultatsioonid fi
nantseerijaga.

TÜ Tehnoloogiainstituudis 
on Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutuse toetusel välja 
kujundatud teenus, mis te
gelebki sellise analüüsiga. 
Rakendusliku kallakuga 
projektiidee olemasolu korral 
võib iga TÜ teadlane konsul
tatsiooni saamiseks pöörduda

V arje  S o o tak

TÜ nõukogu otsustas luua 
m atem aatika-inform aatika- 
teaduskonna arvutiteaduse 
instituudis krüptograafia 
õppetooli.

Instituudi juhataja dots Tiit 
Roosmaa sõnul on ülikoolis 
krüptoloogiaga tegeldud 
1997. aastast, mil loodi ühis- 
labor Cybernetica AS-iga. 
Viimases on krüptoloogiaga 
tegeldud 1992. aastast.

«Dr Ahto Buldase juhtimi
sel kaasati võimekaid noori 
teadlasi, kellest suur osa oli 
TÜst (Helger Lipmaa, Jan 
Villemson, Peeter Laud, Mee
lis Roos jt). 1998-2003 on Ees
ti krüptograafid avaldanud 
ligi 20 olulist teadusartiklis 
kaitsnud Tartu Ülikoolis kaks 
doktoritööd (Helger Lipmaa ja 
Jan Villemson) ning arvukalt 
magistri- ja bakalaureusetöid.

TÜTI-sse Andres Marandi 
poole (tel 4807).

Teadus- ja arendusosakond 
pakub oma abi projekti kir
jutamise korraldamisel ja va
jaduse korral hiljem ka selle 
juhtimisel. Arendustalituse 
juhataja Madis Saluveeri üles
anne on selles teadlasi aidata.

Ühisaruteludes on võimalik 
heale ideele leida rahastamise 
võimalused ja korraldada sel
le elluviimine.

Abimaterjalid veebis

Teadus- ja arendusosakonna 
kodulehel on informatsioon 
erinevate rahastamisallikate 
kohta, abimaterjalid 5. ja 6. 
raamprogrammis osalemiseks, 
eeskirjad ja vajalikud vormid, 
EL-i terminite sõnastik jpm 
vajalikku.

5, ja 6. raamprogrammi 
abimaterjalis on selgitatud 
lühidalt olulisemaid välis
projektidega seonduvaid 
korralduslikke aspekte TÜs 
ja kontaktandmed tugistruk
tuuride töötajate kohta, kes 
konkreetses küsimuses abi 
annavad.

Pidevalt toimub rahasta
misvõimaluste (projektikon
kursside väljakuulutamise, 
partneri otsingute jms) kohta 
informatsiooni kogumine, 
töötlemine ja edastamine nii 
ülikooli grandilisti kui ka
6. raamprogrammi seitsme 
prioriteetse valdkonna jaoks 
loodud listidesse.

Lisaks omandas ülikool
2003. a märtsist koostöös 
ELNETi konsortsiumi ja teiste 
avalik-õiguslike ülikoolidega 
juurdepääsu Euroopa suuri
male grandiinfot ning teadus- 
poliitilisi uudiseid ja suun
dumisi kajastavale portaalile 
ResearchResearch (www.res 
earchresearch.com). Andme
baasi kaudu on ülikooli tööta
jatel võimalik juurde pääseda 
rohkem kui 30 riigi teadus- ja 
arendusinfo uudistele. And
mebaas sisaldab infot ka ligi 
1500 erineva rahastaja ja 
rahastamisprogrammi kohta. 
Infot saab otsida nii tähes
tiku kui teadusvaldkondade 
kaupa.

Sel aastal on korraldatud 
nii teadlastele kui ka tugi
struktuuri töötajatele 23 
koolitus- ja infoüritust. Info 
koolitus- ja infoürituste kohta 
on koolituskalendris osakon
na kodulehel.

Peeter Laud kaitses aastal 
2003 krüptograafiaalase 
doktoritöö Saarbrückeni üli
koolis,» ütles arvutiteaduse 
instituudi juhataja dots Roos
maa.

Ahto Buldas pälvis 2002. 
aastal ka Eesti Vabariigi pre
sidendi kultuurirahastu noore 
teadlase preemia.

Krüptograafia on väga in
terdistsiplinaarne teadusharu
-  lisaks Turingi masinate 
formalismil põhinevale kee
ru kusteooriale kasutatakse 
intensiivselt tõenäosusteoo
riat ja arvuteooriat.

Ühelt poolt eeldab krüpto
graafiaga edukas tegelemine 
laialdasi matemaatilisi tead
misi.

Teiselt poolt on krüpto- 
graafiateaduse ideaal ja tõe 
kriteerium turvalisus ning 
selle saavutamine praktilises 
andmetöötluses ja -edastuses.

2004. aasta ehitus- ja remonditööd
« «

Ülikoolis asutati 
krüptograafia õppetool

http://www.tartu.ee/
http://www.res
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U U D I S E DFilosoofid arutlesid 
teaduse mõistmise üle

TAAVI PIIBEMANN

Aastapäevaball: isa
maaline ja staaritsev

E nd la  L õ h k iv i
teadusfilosoofia lektor

6. detsembril toimus siht
asutuse Domus Dorpatensis 
majas prof Rein Vihalemma 
65. sünnipäeva tähistami
seks interdistsiplinaarne 
konverents «Kuidas mõista 
teadust».

Avasõnas käsitles prorektor 
prof Jaak Kangilaski ülikooli 
arengukonverentsil tõdetud 
raskusi humanitaarteaduste 
teadusena määratiemisel. 
Kangilaski märkis, et saksa ja 
prantsuse keeleruumis prob
leemi ei teki, neis on omaette 
mõisted nii loodus-, sotsiaal- 
kui ka humanitaarteaduste 
jaoks, kuid inglise Science'i 
alla kaks viimast kindlasti ei 
mahu.

Prof Kangilaski ütles, et 
pole selge, kas on mingi neile 
iseloomulik üks ja ühendav 
metodoloogiline alus. «Küll 
aga on mõistetav humani- 
taar- ja sotsiaalteaduste püüd 
teaduste ühise nimetaja alla 
paigutuda, kuna «teadus» on 
ka väärtusmõiste, nö kindel 
kaubamärk.»

F-teadustest

Prof Rein Vihalemm arudes 
postmodernistliku ja selle vas
tandina kujutatud nn moder
nistliku teaduskäsituse üle.

Kritiseerides eriti teadus- 
ametnike jaoks lausa müüdiks 
kujunenud induktiiv-em- 
piristlikku teaduskäsitust, 
põhjendas ta vajadust eristada 
konstrueerivaid füüsikataolisi 
ehk f-teadusi süstematiseeri
vatest mitte-f-teadustest.

Füüsikadoktor Piret Kuusk 
demonstreeris oma ettekan
des, et erinevalt Aristotelese 
füüsikast, mida lahutas me
tafüüsikast, s.o filosoofiast, 
selge piirjoon, leidub tänapäe
va füüsikas mitmeid filosoofi
lise iseloomuga küsimusi.

10. detsembril lõpetas oma 
loengusarja kirjanik Tõnu 
Õnnepalu, kes oli käesole
val aastal ülikooli vabade 
kunstide professor.

2004. aasta vabade kunsti
de professor selgub uue aasta 
algul.

Eesti ülikooli 84. aastapäeva 
aktuse videosalvestust saab 
vaadata Internetis aadressil: 
http://video.ut.ee/ty84.htm.

Seal on nii akadeemik prof 
Peeter Saari akadeemiline 
loeng «Universitas e print
siibist ja printsiibitustest 
postmodernistlikus ühiskon
nas» kui ka audoktorite ja

Prof Kalevi Kull küsis, kas 
bioloogia ja semiootika on 
vastandlikud või teineteist 
täiendavad teadused. Vaada
tuna traditsiooniliste eluta 
loodust uurivate teaduste 
vaatekohalt, on bioloogia 
tema sõnul täis «veidrusi», 
klassifikatsiooni põhimõtted 
on teistsugused, olulised on 
kommunikatiivsed struktuu
rid -  bioloogia tundub pigem 
sarnanevat humanitaartea- 
dustega.

Mitmeid määratlusi

Prof Ago Künnap kirjeldas pa- 
radigmamuutust keeleteadu
ses, täpsemalt arheoloogilise 
mudeli asendumist geneetili
sega keeleajaloos.

Prof Marju Lauristin võrdles 
teadusfilosoofilisi f-teaduse 
kontseptsiooni sotsiaaltea
dustega, rõhutades, et ka 
sotsiaalteadlased kasutavad 
täppismeetodeid ja keerukaid 
analiiüsitehnikaid, kusjuures 
nende uurimisobjektid ise on 
keerukamad kui f-teaduses.

Kuid Rein Vihalemma sõnul 
saab eksperimendist ja sea
duste avastamisest rääkida 
siiski vaid f-teaduse laadsetes 
teadustes, f-teadus pole võrrel
dav mitte-f-teadusega. «See 
aga ei tähenda, et süstemati
seerivad loodusteadused ning 
veelgi keerukamad sotsiaal-ja 
humanitaarteadused uurimis
aladena vähemtähtsad olek
sid,» kinnitas teadusfilosoofia 
professor Rein Vihalemm.

Seni pole teadusfilosoofi
del õnnestunud määratleda 
kõigile teadustele ühiseid tea
duse tunnuseid. Seetõttu saab 
mingil teadusalal saavutatut 
hinnata vaid oma ala rahvus
vahelises taustsüsteemis.

Osalejaid oli mitmelt 
teadusalalt üle kogu Eesti, 
diskussiooni juhtis Tallinna 
Tehnikaülikooli professor Ülo 
Kaevats.

Tartu Ülikooli vabade 
kunstide professorid on olnud 
Hando Runnel, Jaak Rähesoo, 
Madis Kõiv, Jüri Arrak, Veljo 
Tormis, Jaan Kross, Elmo 
Nüganen, Jaan Kaplinski, Leo 
Lapin ja Ain Kaalep.

doktorite promoveerimine jm.
Samal lehel video.ut.ee on 

ka teisi ülikooli tähtsündmusi: 
arengukonverents «Ülikooli 
väljakutsed», foorum «Tegijad 
räägivad: milleks ja kuidas 
kaitsta Tartu ülikoolide intel
lektuaalset omandit?» ja palju 
muud huvitavat.

L a u ri T a n k le r

Arhiivimaterjalidest kokku
pandud videoga ühtseks 
tervikuks seotud aasta
päevaball kujunes ekst
ravagantseks kleitide ja 
ülikondade väljanäituseks, 
mida käis imetlemas ligi 500 
külastajat.

Emakeelse ülikooli 84. 
aastapäeva balli programmi 
mahtusid mitmed artistid, 
aga ka traditsioonilised kõned 
ja tantsud. Korporatsiooni 
India esinaise Merle Palu ja 
väitlusseltsi liikme Kristjan 
Rattuse juhitud õhtu seoti 
ühtseks tervikuks tänu video- 
klippidele, mis näitasid üli
kooli ajalugu läbi aegade.

Kolm klippi tegid valmis 
Tanel Toom ja Margo Siimon 
ning neis kajastati emakeelse 
ülikooli ajalugu tekkimise 
ideest kuni rahvusülikooli 
taastamiseni Eesti taasiseseis
vumise ajal.

«Need klipid olid üks kõi
ge keerulisem osa selle õhtu 
korraldamisest,» rääkis pea
korraldaja Madis Tüür. Tema 
sõnutsi said viimased valmis 
veel õhtul enne balli.

Ohtralt esinejaid

Videoklippide tegemiseks ku
lus lugematuid tunde. Tüür 
seletas, et kõigepealt oli vaja 
arhiivist kätte saada mater
jal, seejärel õigused selle 
kasutamiseks. Samuti oli vaja 
inimesi, kes suudaks üle vaa
data tekstid, mis peale loeti, 
et need ajalooliselt korrektsed 
oleks. Ja lisaks veel tehniline 
teostus.

Pärast kolmandat klippi jõu
dis lavale õhtu üllatusesineja, 
kelleks oli laulja Maarja-Liis 
Ilus. Maarja ei olnud ainuke
ne staar sel õhtul, erinevatel 
lavadel esinesid veel Ewert 
Sundja, Rain Simmul ja Jaan 
Sööt vene romanssidega, Siiri 
Sisask ning mehhiklasteks

A ija  S akova
saksa filoloogia 4. а 
üliõpilane

9. detsembril toimus Saksa 
Kultuuriinstituudis esma
kordselt kohalike välistu
dengite korraldatud rahvus
vaheline lugemisõhtu.

Ette oli lubatud lugeda oma 
lemmikraamatut või -luuletu-

maskeerunud lauljad-näitle- 
jad ühise nimetuse «Kauni
mad aastad su elust» all.

Tantsumuusika eest hoolit
ses sümfoniett-tantsuorkes- 
ter, kelle pilli järgi sahisesid 
kleidid ning kõpsusid kingad 
kogu Vanemuise kontserdi
saali pinnal.

Kleitide ja ülikondade üld
mulje järgi võinuks arvata, 
et kogu balli mõte ongi näha 
teisi ja näidata ennast, mis 
Õhtu staaridel -  kõigil poolel 
tuhandel -  erakordselt hästi 
välja tuli.

Ka sabakuuega rektor Jaak 
Aaviksoo, kes balli alguses 
sõna sai, nentis, et aastapäe
vaball ongi mõeldud endiste 
ja praeguste ülikooliga seotud 
inimeste kokkusaamiseks. Ta 
rõhutas, et vilistlased leiavad 
ka ehk aega ja põhjust Tartus
se tagasi tulla vähemalt korra 
aastas, kui ball toimub.

Palju kõnesid

Peale külalistele algul pakutud 
sampuse, konjaki, ohtra tant
sumuusika, erinevate esinejate 
ja Õhtujuhtide võisid ballilised 
kuulda ka mitmeid kõnesid 
üliõpilasorganisatsioonide 
esindajatele. Kõned isamaale, 
daamidele ja härradele olid 
patriootlike videoklippide 
kõrval samuti balli üheks ter
vikuks siduvad elemendid, mis 
külalisi ikka ja jälle teisi esine
jaid kuulamast tagasi suurde 
saali tõmbasid.

Viimase kolme ööpäeva 
jooksul oma uneaega kokku 
kaheksale tunnile hinnanud 
Tüür nentis samal õhtul, et on 
veel vara öelda, kas ball läks 
korda või mitte.

Teda korraldamisel assis- 
teerinud Kaarel Oja ütles, et 
see ei pruugigi nii tähtis olla, 
kas ballil oli tore või mitte. 
«Külastaja võiks sellest bal
list rääkida veel kolm päeva 
pärast üritust,» ütles ta.

Põhjust rääkida ei ole siiski

si, aga ka omaloomingut.
Keelelisi piiranguid ei ol

nud. Lavale võis astuda iga
üks, ka see, kes seda esialgu 
ei plaaninud. Igale esinejale 
oli ette nähtud maksimaalselt
15 minutit.

Ette loeti päris palju oma
loomingut, põhiliselt vabamas 
vormis luuletusi, ka lühijutus- 
tusi, samuti lemmikautorite

ainult programmist ja üldiselt 
korraldusest, vaid kindlasti ka 
sellest, millist kleiti või lipsu 
keegi teine kandis. Uhkete 
auhinnagalade ja vastuvõttu
de kõrval ei jäänud aasta
päevaball häbisse, kostüümid 
ja ülikonnad andnuks põhjust 
teha üritusest samasuguseid 
moesaateid, nagu presidendi 
vastuvõtt vabariigi aastapäe
val tavaliselt on.

Rikkalikud garderoobid

Kõikvõimalike riietega, ava
rama dekoltee ja kitsama 
lipsusõlmega külalised andsid 
ballile sära ja põhjuse, miks 
peaks järgmisel aastal uuesti 
vaatama minema, kuidas kee
gi end seekord ehtinud on.

Kõike seda kaunistasid veel 
õhtujuht Kristjan Rattuse 
koordineeritud kontserdimaja 
kaunistused ning korralik or
ganiseerimine.

Õhtu lõpuks loositi end 
külalisteraamatusse kandnud 
säravate ballikülaliste seast 
välja ka auhind, milleks oli öö 
Barclay hotelli sviidis.

tekste. Oli ka üks saksakeelne 
politseikiri ning reedel toi
muva peo reklaam dialoogi 
vormis.

Kuulda võis eesti, inglise, 
saksa, vene, prantsuse, his
paania ja isegi jaapani keelt. 
Etteastete vahepeal esinesid 
kohalikud muusikud -  lauldi 
ning mängiti kitarri, viiulit ja 
klaverit, ka torupilli.

Näitus ülikooli 
Narva kolledžis
10. detsembril avas kultuu
riminister Urmas Paet TÜ 
Narva Kolledžis fotonäituse 
«Vanemad ja uuemad pildid 
Narvast».

Näitus tutvustab võrdlevalt 
ennesõjaaegset ja tänapäeva 
Narvat.

1944. aasta märtsis hävis 
kogu Narva barokne vana
linn. Narva kesklinna hiilgust 
meenutavad ülesehitatud rae
koda ja mõned elumajad 17. 
sajandist.

Näitus on pühendatud 
peagi saabuvale Narva pom
mitamise 60. aastapäevale. 
Väljapanek tugineb kolledži 
fotokogule ja fotograaf Irina 
Kivimäe töödele.

Näituse koostas Tanel 
Mazur, seda saab vaadata 
uue aastani. Väljapanekut on 
kavas eksponeerida ka mujal 
Eestis.

Elektrooniline toe- 
tusüritus õnnestus
Tartu Ülikooli ametiühing pak
kus oma veebilehe vahendusel 
esmakordselt Eesti ametiühin
gute ajaloos võimalust saata 
interneti kaudu peaministrile 
kirju kultuuri- ja haridustööta
jate streikijate toetuseks.

Ülikooli ametiühingu esi
mehe Aleksander Jakobsoni 
sõnul saadeti 2.-4. detsemb
rini kokku 538 toetuskirja, 
neist 183 Tartu Ülikoolist, 
25 Tallinna Pedagoogikaüli
koolist, 22 Tallinna Tehnika
ülikoolist.

Asutuste, ettevõtete, or
ganisatsioonide arv oli väga 
suur alates Hiiumaast, Saa
remaast kuni Ida-Virumaa, 
Võru-, Põlva- ja Valgamaani.

Vt: www.union.ee/
index.php?id=519.

TÜ füüsiku elulugu 
USA kogumikus
Ülikooli füüsiku Jaan Salmi 
elulugu avaldati Ameerika 
Ühendriikides, kirjastuse Facts 
on File poolt 2003. aastal 
väljaantud kogumikus «А to 
Z of Scientists in Weather and 
Climate».

Selles raamatus on esitatud 
115 meteoroloogia ehk atmo
sfäärifüüsikaga tegelenud 
või tegeleva inimese elulood, 
alates 384 aastat e.m.a. sündi
nud Aristotelesest ja lõpetades 
1972 sündinud USA atmo- 
sfääriuurija В. A. Zajaciga.

Isikute valik nii ajas, ruumis 
kui ka tuntuse taseme poolest 
on äärmiselt lai. Eesti ainus 
esindaja on Jaan Salm.

Sarja «Notable Scientists» 
kuuluv kogumik on mõeldud 
eelkõige kooliõpilastele huvi
alaseks lugemiseks.

Kirjastus Facts on File on 
üks Ameerika juhtivatest 
koolile ja raamatukogudele 
orienteeritud teatmeteoste 
kirjastustest.

Loodetavasti saabub see 
raamat peatselt ka TÜ Raa
matukogusse.

Lõppesid kirjanik 
Tõnu Õnnepalu loengud

Eesti ülikooli aktusel pidas akadeemilise loengu akadeemik 
prof Peeter Saari. a n d re s  te n n u s

в e

TU aastapäev Internetis Rahvusvaheline lugemisõhtu

http://video.ut.ee/ty84.htm
http://www.union.ee/
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S T A T I S T I  К  A P A K E T I  SAS K A S U T A M I N E
IT-koolitus ülikooli töötajatele

Kursuse maht: 10 tundi arvutiklassis 
Lektor: Säde Koskel, matemaatilise statistika lektor (mag) 
Aeg: N 8. jaan, T 13. jaan, N 15. jaan, T, 20. jaan, N 22. jaan 
kl 15.30-17.
Koht: J. Liivi 2-003 (keldrikorrusel)

Programm:
• SAS-ist üldse. Andmemaatriks ja tunnuste tüübid. 

Import&Export. DATA-samm, formaat. Alamandmesti- 
kud. Teisendused ja funktsioonid.

• SAS-i moodulid: INSIGHT, ANALYST, ASSIST. Tunnuse 
iseloomustamine: tabel, graafik, karakteristikud ja nende 
usaldusvahemikud. Kahe tunnuse risttabel (ehk Pivot Ta
bel).

• Tunnustevaheline sõltuvus. Korrelatsioonikordajad. Graa
fid. Regressioonanalüüs: lineaarne ja mittelineaarne reg
ressioon. (Nominaalne argument.)

• Keskmiste võrdlemine. Sõltuvad ja sõltumatud tunnused. 
Testid. Dispersioonanalüüs.

• Kokkuvõtted ja statistika tabelis. Proc TABULATE

Kursuse maksumus ülikooli sisekäibega: 800 kr.
Registreerumine: kaugkoolituskeskuses, Marju Koor, tel 

737 5560, utop@ut.ee.
Info: IT osakond, Riina Reinumägi, tel 737 5442, 

riina@ut.ee või www.ut.ee/it/teenused/koolitus.

« F U N D A M E N T A A L -  JA R A K E N D U S -  
E L E K T R O K E E M I A  S E O S T E S T »

Seminar prof Uno Palmi 70. sünniaastapäeva tähistamiseks
13. detsembril kell 14 Käärikul.

Prof Oleg Petrii (Moskva RÜ) -  Cationic catalysis at anions 
electroreduction 

prof Enn Lust -  Elektrokeemia U. Palmi uurimustes ja kaas
aegsed suunad Tartus,

Silvar Kaliip (MSe) -  Pinnakaredus ja aatomiõumikro- 
skoopia

Alar Jänes (PhD) -  Adsorptsiooninähtused nanopoorsel 
süsinikul ja elektrilise kaksikkihi kondensaatorid 

Gunnar Nurk (MSc) -  Kõrgtemperatuurne kütuselement 
dots Kaido Tammeveski -  Laenguülekande protsessid kee

miliselt modifitseeritud süsinikmaterjalidel ja erinevatel 
metallidel

Jaak Nerut (MSc) -  Kompleksioonide redutseerumine 
kõrge ülepingega metallidel 

Urmas Johanson (MSc) -  Elektrit juhtivate polümeeride 
elektrokeemilised omadused.

T E K S T I P A E V  2 0 0 3
19. detsembril kl 11.30 ph aud 139.

11.30 -  Raamatuesitlus «Tekstid ja taustad II. Tekstianalüüsi 
vaatepunkte»

12. Heidi Meier (TPÜ), Sõnade sagedused eri tekstitüüpi-
des

12.30 Helin Puksand (TPÜ), Loetavusindeksi LIX sobivus 
eesti õpikuteksti analüüsiks

13 Kerli Olt (TÜ), Sooliselt markeeritud sõnavara trükiaja
kirjanduses

13.30 Ene Vadi (TÜ), Mees reklaamides
14 Kohvipaus
14.30 Katrin Aava (TPÜ), Kaasaegsete müütide konstruee

rimine tekstides
15 Krista Kerge (TPÜ), Leidmisrõõm ehk Veebiartikli 

kommentaariumi mitmetahuline maailm
15.30 Kathy Sarapuu (TÜ), Väärtushinnangute väljenda

mine ajalehtede juhtkirjades (TÜ), ‘mina’ ja ‘meie’ õpilas- 
tekstides.

16.30 Reet Kasik (TÜ), Vaatepunkti valik -  parlamendivali
miste kajastamine eesti ja soome ajakirjanduses.

Õ N N I T L E M E

65
Helju Kalder,
sekretär -  14. detsember

55
Mihkel Zilmer,
professor, biokeemia instituu
di juhataja -  15. detsember 
Malle Ernits, 
raamatukoguhoidja -  18. 
detsember

50

Ehte Orlova,
vanemassistent - 18. detsem
ber
Jaanus Remme,
professor -  18. detsember

45

Anne Tiidla,
laborant -  16. detsember

40
Diva Eensoo,
teadur -  14. detsember

35

Kai Kull,
assistent -  13. detsember 

25

Hendrik Luuk,
preparaator -  12. detsember
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Täna on Parroti päev 
vanas anatoomikumis
Parroti päev algab täna kell
15.30 TÜ rajaja Gustav Adol
fi ausamba juures ülikooli 
asutamisüriku eestikeelse 
tõlke ettelugemisega. Seejärel 
suundutakse piki Professori
te alleed üle Inglisilla vana 
anatoomikumi. Teel tehakse 
küünlapaneku peatused TÜ 
esimese maja asukohas ja 
Parroti bareljeefi läheduses.

Vana anatoomikumi 2005. 
aastal 200-aastaseks saa
vas rotundis peetakse kl 16 
valgustusajastule omases 
lüürilis-temperamentses stiilis 
kõnekoosolek.

Esinevad:
patoloogiaprof Raik-Hiio 

Mikelsaar -  «Parrotist üli
võrdes»,

Forseliuse Seltsi esimees 
Madis Linnamägi -  «Värskeid

muljeid suure rektori sünni
linnast Montbeliard'ist. Kes 
on Parroti sõbrad?»,

emeriitprof Helmut Piiri
mäe «Aleksander I -  valgus
tuse edendaja või Euroopa 
sandarm?».

Klubi TanaT (Theatrum 
Anatomicum Tartuense) 
peab taasavatud Tartu Üli
kooli esimest rektorit George 
Frederic Parrotit Tartu linna 
kõigi aegade mõjukaimaks 
kodanikuks ja algatas TÜ juu
beliaastal 2002 talle pühen
datud päeva korraldamise 
traditsiooni.

Selleks sobib kõige paremi
ni 12. detsember, sest sellel 
kuupäeval 1802 sai rektor 
tsaar Aleksander I allkirja 
Tartu soodsale ülikooli põhi
määrusele.

Näitusi Tartu Ülikooli 
Raamatukogus
A n d ru s  A llik v e e
raamatukogu
avalikkussuhete spetsialist

Kaie Luige maalinäitus «Ke
had»

9. detsembrist on raamatu
kogu kohviku fuajees avatud 
TÜ maalikunsti eriala lõpe
tanud Kaie Luige maalinäitus 
«Kehad». Eksponeeritud tööd 
on valminud viimase aasta 
jooksul. Üldistatult maalitud 
naisekehade taga võib aimata 
konkreetseid elulugusid.

Tõnu Tamme orhideede 
altar

Kohviku fuajees väljapan
dud Tõnu Tamme orhideede 
altar kujutab endast oma
pärast rändnäitust.

Kunagise Noorsooteatri

KAITSMISED
18. dets kl 10.15 kaitseb TÜ 
zooloogia ja hüdrobioloogia 
instituudis Vanemuise 46-301 
Gudrun Veldre doktoritööd 
arengubioloogia erialal «Somatic 
status of 12-15-year-old Tartu 
schoolchildren». Juhendajad: 
Heije Kaarma, med-dr ja Toivo 
Jürimäe, biol-knd. Oponent: 
Otto G. Eiben, PhD Eötvös 
Lorandi Ülikool, Budapest.
18. dets toimub Tiigi 78 aud 
127 magistritööde ja -projektide 
kaitsmine psühholoogia osa
konnas:
kell 10.15 kaitseb Ingel Kahru 
magistritööd «Reported parent- 
ing and attachment styles in 
social phobic and depressive 
patients». Juhendaja: Katri-Eve- 
lin Esop, MSc. Oponent: Anu 
Aluoja, PhD;
kell 11.15 kaitseb Margret 
Sisask magistriprojekti kliinilise 
psühholoogia erialal «Negatiivse 
hinnangu hirmu skaala adaptee
rimine». Juhendaja: Anu Aluoja, 
PhD. Oponent: Lembit Mehilane, 
med-knd;
kell 13.15 kaitseb Kirsti 
Akkermann magistriprojekti 
kliinilise psühholoogia erialal. 
«Söömis- ja ärevushäirega 
patsientide isiksuseomadused 
enese ja lähedase antud hin
nangute põhjal». Juhendajad: 
Kenn Konstabel, MSc ja Maie 
Kreegipuu, MSc. Oponent: Iris 
Podar, MSc;
kell 14.15 kaitseb Mare Aru ma
gistriprojekti kliinilise psühho
loogia erialal «Algklassiõpilaste 
kognitiivsete võimete testimine, 
võimete ja kooliedukuse vahe
lised seosed {longituuduuringu 
tulemuste põhjal)». Juhendajad: 
Eve Kikas, PhD ja Aaro Toomela, 
PhD, Oponent: Mairi Männamaa, 
MSc.

asutajaliikme, näitlejast 
kunstniku Tõnu Tamme orhi
deede harrastus on kestnud 
aastaid.

Tõnu Tamm: «Olen orhidee
sid, õigemini meie eesti käpa
lisi, keda on 36 liiki, maalinud 
üle 30 aasta. Näitusi on olnud 
Eestis, Kanadas, Austraalias, 
Ameerikas ja Soomes. Ma 
pole siiani väsinud meie mets- 
orhideedest. Altari eeskujuks 
on Tallinna Pühavaimu kiriku 
altar. Tahtsin kõiki meie met
sade kauneid käpalisi koos 
näidata».

Tõnu Tamm töötab rahvus
ooperis «Estonia» näitejuhina.

UT 55
Kohviku fuajees saab veel 

vaadata ka ülikooli ajalehe 
juubelinäitust.

19. dets toimub väitekirjade 
kaitsmine semiootika osakonna 
nõukogus Tiigi 78-127: 
kell 10.15 kaitseb Andres Kõrmo 
magistritööd «Massidele vahen
datud kommunikatsiooni se
miootika: pealiini mitmekesisuse 
mõõdetavus». Juhendaja: prof 
Peeter Torop, PhD. Oponendid: 
Maarja Lõhmus, PhD ja Anti 
Randviir, MA;
kell 12.15 kaitseb Kerttu-Kaisa 
Kiviselja magistritööd «Identi
teetide konstrueerimine massi
meedias («Tähekese» ja «Stiina» 
näitel)», juhendaja: prof Peeter 
Torop, PhD. Oponendid: Kaie 
Kotov, semiootika ja kulturoloo
gia doktorant, MA ja Virve Sa- 
rapik, Eesti Kirjandusmuuseumi 
vanemteadur, PhD; 
kell 15 kaitseb Jan Levtšenko 
doktoritööd «История и фикция 
в текстах В. Ш кловского  и Б. 
Эйхенбаума 1920-х гг» {«Ajalugu 
ja fiktsioon V. Šklovski ja В. 
Eichenbaumi 192Gndate aastate 
tekstides»)- Juhendaja: prof 
Peeter Torop, PhD. Oponendid: 
prof Sergei Zenkin, Venemaa 
Riikliku Humanitaarülikooli 
Kõrgemate Humanitaaruuringute 
Instituut ja prof Igor Smirnov, 
PhD, Konstanzi Ülikool.

TEATED
15. detsembrist 4. jaanuarini on 
TÜ Raamatukogus viivisevaba 
periood.
22. dets kl 16 toimub ma
jandusteaduskonnas Nar
va mnt 4-A216 kogumiku 
«Organizational Culture in 
Estonia: Manifestations and 
Consequences» esitlus. Kor
raldab TÜ juhtimise õppetool. 
Soovist presentatsioonil osaleda 
teatada hiljemalt 19. detsembriks 
aadressil: Kaire.Kask@mtk.ut.ee 
või tel 737 6320.

Kõrgkoolitöötajate
spordivõistlused
A n ts  V e e tõu sm e
Eesti Akadeemilise 
Spordiliidu peasekretär

8. jaanuaril kel! 10 algavad 
Tallinnas Audentese spor
dihoones ja tennisehallis 
kõrgkoolitöötajate spordi
võistlused.

Võistlustel saavad kaasa 
teha Eesti kõrgkoolide (ka ra
kenduskõrgkoolide) ja nende 
spordiklubide ning keskuste 
töötajad, aga samuti emeriit- 
professorid ning -dotsendid. 
Väiksemad koolid (üliõpilaste 
arv alla 2000) võivad võist
kondi komplekteerida ka mit
me kõrgkooli töötajatest.

Meeste võistkondades on 
lubatud kaasa teha ka nais
tel. Võistlustele on kutsutud 
kultuuri- ning haridusminis
teeriumi esindajad, samuti 
toetajate esindused.

Eelmisel aastal võistlesid 
südilt kultuuriministeeriumi 
korvpallurid eesotsas kantsler 
Siim Suklesega.

Sellel aastal on võistluste 
vastu huvi näidanud ka Soo
me kõrgkoolide kolleegid. 
Võistlused toimuvad all
järgnevatel aladel:

• meeste korvpall (kuni 50- 
ja üle 50-aastased),

• naiste korvpall,
• meeste võrkpall (kuni 50-ja 

üle 50-aastased),
• naiste võrkpall,
• male (4-liikmelised võist

konnad, sh vähemalt üks 
naine),

• kergejõustiku kolmevõistlus 
((60m, kaugushüpe, kuuli
tõuge),

• tennis,
• korvpalli vabavisked.

Kõikide alade võitjad saavad 
lisaks võitja tiitlile ka diplomi 
ning kena meene.

Registreerimine on alanud. 
VÕistkonnaalad peavad end 
kirja panema hiljemalt 22. 
detsembril, soovitavalt ka in
dividuaalaladel võistlejad.

Glehni lossis toimub võist
luse lõpetamine ning 2003. 
aasta parimate üliõpilassport- 
laste ning sportlikumate kõrg
koolide autasustamine.

Lõpetamisel näidatakse 
videolõike universiaadist ja 
suvemängudest.

Registreeruda saab:
w w w .e a s l.e e ,easl@easl.ee, 
tel 07 333 233.

T E O L O O G I D E  N Ä I T E T R U P I  E T E N D U S E D

Teoloogide näitetrupp «Clamor Validus» (Võimas Hüüd) esi
tab 18. dets ld 12.15 peahoone aud 227 ja 22. dets kl 16 raa
matukogu kataloogisaalis Gandersheimi Hrotsviti «Väepealik 
Gallicanuse pöördumine». See on vaimulik lugemisdraama 
(10. saj). Juhendaja Mari Murdvee.

Info: Mari Murdvee, TÜ Raamatukogu käsikirjade ja ha
ruldaste raamatute osakond, tel 055 522 362.

UT T O I M E T U S  T EAT A B

Universitas Tartuensise selle aasta viimane number koos 
aastakroonikaga ilmub 19. detsembril. Kel on kroonikasse 
täiendusi pakkuda, palume need ära saata esmaspäeva hom
mikuks. Uue aasta esimene UT ilmub reedel, 9. jaanuaril.

LOENGUD
15. dets kl 16.15 esineb ph 140 
prof Arvo Krikmann loenguga 
«Kaasaegse kujundkõneteooria 
neli sõlmprobleemi» seminaril 
«Keel, kommunikatsioon ja kog- 
nitiivsus».
16. dets kl 16.15 toimub Liivi 
2-202 rakendusmatemaatika ins
tituudi lektori Sander Hannuse 
venia legendi loeng teemal 
«Plastsete silindriliste koorikute 
optimiseerimine»,
16. dets kl 16 Lossi 3-427 
peab Rootsi tuntuim folklorist, 
dr Bengt af Klintberg loengu 
«The Study of Contemporary 
Legends» ning 17. dets kl 16 
loengu teemal «Ärets fester i 
Sverige förr oeh nu».
18. dets kl 16 esineb Eesti-Tiibeti 
Kultuuriseltsis ph aud 227 Laur 
Järv, PhD (Jena Üiikool, Saksa
maa) ettekandega «Dharmakiirti 
argumendid teismi ja materia
lismi vastu». Info: Maret Kark, 
maretk@ut.ee.
19. dets kl 10.15 toimub Jakobi 
5-302 prof Otto Eibeni (Eötvös 
Lorandi Ülikool, Budapest) 
loeng «Biological developmental 
status of the Körmend youth 
in the second half of the 20th 
century». Info: prof Toivo 
Jürimäe, tel 737 5372.

NAITUS
TÜ Ajaloo Muuseumis on 31. jaa
nuarini avatud näitus eesti keele 
õpetamisest kahe sajandi vältel 
Tartu Ülikoolis «200 aastat eesti 
keele ülikooliõpet».

KONTSERT
14. dets kl 16 Vanemuise 
Kontserdimajas «Ave Maria». 
Esinevad Silvi Vrait, Maria Väli 
(vokaal), Ain Varts (kitarr, sakso
fon), Lembit Saarsalu (sopran-,

tenorsaksofon), Tiit Paulus (ki
tarr), Jüri Leiten (trompet), And
res Uibo, Urmas Taniloo, Merle 
Kollom ja Toomas Trass (orel). 
Kavas Schubert, Bach-Gounod, 
Liszt, Sain-Saens jpt, jõululau
lud, katkendid muusikalidest, 
jõulukontsertiino kolmele orelile 
ja häälele. Pilet 100 ja 60 kr.
18. dets kl 19 Vanemuise Kont
serdimajas «Maharajade medi
tatiivne õhtunauding». Esinevad 
Ustad Sayeeduddin Dagar 
(dhrupad-laul), löökpilliduo 
Drums of India ja Mustafa Raza 
duo (vichitra-vina, bambusflööt). 
Kolmeosaline kontsert Põhja-ln- 
dia klassikalisest instrumentaai- 
ja vokaalmuusikast. Piletid 100, 
80, 60 kr.
22. dets kl 19 Vanemuise Kont
serdimajas Händeli «Messias», 
Esitavad Läti Raadio koor, 
Tallinna Kammerorkester, Malin 
Hartelius (sopran, Rootsi), 
Anna Zander (metsosopran, 
Rootsi), Mati Turi (tenor) ja Qve 
Pettersson (bass, Rootsi), Diri
gent Tõnu Kaljuste. Piletid 120, 
80 ja 60 kr.
28. dets kl 16 Vanemuise 
Kontserdimajas «Una Bossa». 
Brasiilia rütme esitavad Riho 
Sibul (laul, kitarr), Jaak Soo
äär (kitarr), DJ Raul Saaremets 
(elektroonika), Mihkel Mälgand 
(kontrabass) ja Petteri Hasa 
(trummid). Pilet 80 ja 50 kr.
30. dets kl 19 Tartu Salemi 
kirikus «Annum per annum». 
Esitab ansambel Vox Clamantis. 
Kunstiline juht Jaan-Eik Tulve, 
orelil Aare-Paul Lattik (orel). 
Põimik gregoriaani koraalidest 
ja Arvo Pärdi oreliteostest, 
Vox Clamantise partneriks on 
Aare-Paul Lattik, Tallinna Püha 
Miikaeli Rootsi kiriku organist. 
Pilet 80 ja 50 kr.

mailto:utop@ut.ee
mailto:riina@ut.ee
http://www.ut.ee/it/teenused/koolitus
mailto:ajaleht@ut.ee
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Hea ülikoolipere!

Jõulud on ukse ees ja 2003. aasta on peagi lõpule 
jõudmas. Mööduvale aastale tagasi vaadates võib 
kinnitada, et ülikoolile on see olnud valikuterohke 
ja töine aasta.

Kevadised valimised andsid riigile uue valitsuse 
ja ülikoolile rektori ning 7'ektoraadi, sügisene refe
rendum kuulutas uusi võimalusi ja väljakutseid nii 
riigile, ülikoolile kui ka igale üksikule eestimaala- 
sele. Lisaks nimetatule on tehtud rohkelt igapäe
vasemaid, ent tuleviku seisukohalt kindlasti olulisi 
otsuseid. Teiste hulgas tuleb esile tõsta tõsist tööd 
ülikooli arengukava koostamisel, mis saab tänasel 
ülikooli nõukogu istungil loodetavasti arendus- 
dokumendi jõu. Arengukava koostamise käigus 
andis sügisene arengukonverents võimaluse koos 
ülikooli partneritega meie tulevikuvõimalusi ja -ees
märke kaaluda, konverentsil kõlanud ettekanded ja 
sõnavõtud aitasid taaskord kaasa ülikooli valikute 
selgimisele.

Veel ühest valikust -  detsembri alguses otsustasid 
ülikooli töötajaskond ja ametiühing mitte liituda 
haridustöötajate streigiga. Küll kogunes streikijate 
toetuseks sadu toetusallkirju ja koostati solidaarsus- 
avaldus. Küllap muutub midagi ka selle sündmuse 
tagajärjel, mõned muutused sünnivad kiiremini, 
teisi tuleb oodata ja nende tulemisele tõsiselt kaa
sa aidata. Ootust, et riigi suhtumine haritlaskon
da muutuks, peaksime endas siiski nõudlikumalt 
kandma.

Kõik meie valikud kannavad tähendust tuleviku 
jaoks, kõikidel täna astutud sammudel on tule
mused ja peegeldused järgmises aastas ja aastate 
pärast. Soovin kogu iilikooliperele uueks aastaks 
jõudu ja pealehakkamist meie ühiste ja igaühe isik
like valikute ja väljakutsete elluviimiseks.

Hea ülikoolipere! Rahulikku jõuluaega ja head uut 
2004. aastat!

Jaak Aaviksoo
Rektor

UT K U S I B

Miks sai täppisteaduste 
koolist teaduskool?
V iire  Sepp
teaduskooli direktor

Nimemuutuse ajen
diks tänavu oli 2001. 
aastal ülikooli ja 
haridusministeeriumi 
vahel sõlmitud le
ping, mis tõi ülikooli 
vastutusalasse 11 üleriigilise 
õpilasolümpiaadi korralda
mise. Tunnetasime vastutust 
andekate noorte arendamise 
eest mitte üksnes täppis- ja 
loodusteaduste valdkonnas.

Sisulisem põhjus oli vajadus 
uue arengukontseptsiooni 
järele. Kaasaegsed andekuse 
mudelid kirjeldavad andekust 
keskmisest kõrgemate vaim
sete ja/või erivõimete, loovu

se ja huvi ühisosana, 
mille avaldumiseks 
on katalüsaatorina 
vaja soodsat keskkon
da. Andekatele on 
tihti iseloomulikud 
probleemid kohane
misega ja raskused 
keskkonnas, kus neil 

puudub stimulatsioon intel
lektuaalseks arenguks.

Meie eesmärk on toetada 
andekat õpilast tema intel
lektuaalses ja isiksuslikus 
arengus olümpiaadide, aine- 
võistluste jm kaudu.

Teaduskoolist peaks kuju
nema teadusandekate laste 
nõustamise ning haridusprog
rammide arendusega tegelev 
keskus.

e •

Tartu Ülikooli arengukava aastani 
2008 täna nõukogu istungil
A in  H e in a ru
teadusprorektor, professor

Ülikooli nõukogu tänasel 
istungil on kavas vastu võtta 
TÜ arengukava aastani 
2008,

Iga asutuse arengukava on 
tema tegevuse aluseks. Aren
gukavast isegi tähtsam on 
protsess ise: arengukava suu
niste läbiarutamine, vaagimi
ne ja ühisseisukohtade teke. 
Eesti ühinemisel Euroopa 
Liiduga muutub ka meie üli
kool osaks selles, mis on aga 
veel senini meile üsna raskesti 
hoomatav realiteet.

Meie ülikool pürib rah
vusvaheliselt tunnustatud 
teaduslilikoolide perre. On 
saadud üheselt aru, et mida 
rahvusvahelisem ülikool me

oleme, seda paremini saame 
täita rahvusülikooli rolli.

Prioriteetseks arengusuun- 
dumuseks on finantseering 
inimkapitali. Eelkõige väljen
dab see Eesti ühiskonna va
jadusi ja ülikooli potentsiaali 
ning rolli ühiskonnas. Me ei 
saa kõikides valdkondades 
olla samaaegselt tipptasemel. 
Kaasajal on parimate tulemus
te saavutamiseks otstarbekam 
ressursse ühendada. Selleks 
nähakse ette võõrkeelsete 
õppekavade väljatöötamist ja 
juurutamist ka koostöös välis- 
partnerülikoolidega, seda 
eelkõige doktoriõppe efektiiv
suse tõstmiseks.

Kaasaegse teadusülikooli 
uueks funktsiooniks ühiskon
nas on tehnoloogilise aren
dustegevuse edendamine. See

tähendab, et me peame loom a 
keskkonna, mis senisest enam 
toetab riiklike vajaduste 
realiseerimist, sealhulgas 
uuenduslike lahenduste ka
sutuselevõttu nii ettevõtluses 
kui ka avalikus ja mittetulun
dussektoris.

Ülikooli üks suuremaid 
probleeme on meie killusta
tus, mille vähendamise ühe 
võimalusena nähakse ette 
valdkondlike komisjonide 
rolli suurendamist. Teisalt on 
võimalik ja vajalik suurenda
da ülikooli struktuuriüksuste 
kriitilist massi -  nad peavad 
muutuma jätkusuutlikeks.

Need küsimused tuleb aga 
juba läbi arutada ülikooli 
struktuuriüksuste arenguka
vades, mille valmimist eelda
takse enne 1. oktoobrit 2004.

T A N A  L E H E S

Lisaleht
2003 Tartu Ülikoolis

Linnapea 
üleskutse
LK 2

Tõnu Lehtsaare 
poolaasta 
õppeprorektorina
LK 3

Kromatograafia 
100 aastat
LK 2

U U D I S E D

Täna TÜ nõukogus
Täna hommikupoolikul ala
nud TÜ nõukogu istungil on 
kavas vastu võtta arengukava 
A2008, kinnitada 2004. a eel
arve, esitada Eesti Vabariigi 
teaduspreemiate kandidaadid, 
valida esindaja TÜ Sihtasutuse 
usalduskogusse jt küsimused.

Anestesioloogia ja intensiiv
ravi professoriks kandideerib 
anestesioloogia ja intensiiv
ravi kliiniku dots med-dr Joel 
Starkopf, kohtuarstiteaduse 
professoriks patoloogilise 
anatoomia ja kohtuarstiteadu
se dots med-dr Marika Väli, 
oftalmoloogia professoriks 
silmakliiniku dots med-dr 
Pait Teesalu ning alus- ja alg
hariduse professoriks alus- ja 
alghariduse erakorraline prof 
PhD Eve Kikas.

Ross ja Uibo valiti 
akadeemikuteks
17. detsembril valis Eesti 
TA üldkogu aastalõpu is
tungil uuteks akadeemiku
teks arstiteaduse alal TÜ 
immunoloogiaprof Raivo 
Uibo, humanitaarteaduste alal 
TÜ ja Eesti Muusikaakadeemia 
muusikaprof Jaan Rossi ning 
materjalitehnoloogia alal TTÜ 
pooljuhtmaterjalide tehnoloo
gia prof Enn Mellikovi.

Eesti TA välisliige, TÜ 
audoktor, Toronto Ülikooli 
emeriitprof Endel Tulvingule 
anti diplom.

Üldkogul esinenud pea
minister Juhan Parts rõhutas 
intellektuaalse potentsiaali 
olulisust ideede genereerimi
sel ning ellurakendamisel.

Üldkogu võttis vastu valit
susasutustele ja avalikkusele 
suunatud avalduse, mis rõhu
tab Eesti arengut teadmiste- 
põhise ühiskonna suunas.

O N L I N E -  K Ü S I T L U S

Kas oled registreeritud 
Tartu kodanikuks?

Vastajaid: 206

Uus küsimus:
Kus veedad jõulud? 

Vasta: www.ut.ee/ajaleht/.

http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Intellektuaalse 
omandi kaitseks
Ülikool osaleb Maailma In
tellektuaalomandi Organisat
siooni (WIPO) käivitatud uues 
programmis «WIPO University 
Initiative», mille eesmärk on 
täiendada ülikoolide teadlik
kust intellektuaalse omandi 
küsimustes.

WIPO programmiga ühi
nemine võimaldab ülikoolil 
saada WIPO käsutuses olevat 
intellektuaalse omandi alast 
informatsiooni ning luua 
kontakte teiste ülikoolide 
ja mitmesuguste rahvuslike 
intellektuaalomandi organi
satsioonidega.

WIPO organiseerib kon
taktisiku koolituse ning tagab 
intellektuaalse omandi alaste 
rahvusvaheliste ajakirjade, 
käsiraamatute jm infomater
jalide ülikoolile kättesaada
vuse.

Kontaktisiku ülesanne on 
informeerida ja nõustada üli
kooli töötaja intellektuaalset 
omandit puudutavates küsi
mustes.

Ülikooli kontaktisik on 
teadusprorektori abi Reet 
Adamsoo.

Lõppes üliõpilaste 
teadustööde riiklik 
konkurss
12. detsembril andis hari- 
dus- ja teadusminister Toivo 
Maimets kätte üliõpilaste 
teadustööde riikliku konkursi 
preemiad.

Konkursil osales rekordarv 
teadustöid -  164. Komisjon ot
sustas anda rahalise preemia 
30 ja diplomi 56 töö autorile.

TÜ-st pälvis keemia ja 
molekulaarbioloogia vald
konnas II preemia (3000 kr) 
Heili Kasuk ja Ly Villo ning
III preemia (2000 kr) Kaia 
Kala, diplomi Agnes Kütt, 
Oksana Travnikova, Eerold 
Vellemäe, Edith Kuusk ja Liina 
Nagirnaja.

Bio- ja geoteaduste vald
konnas sai l preemia (5000 
kr) Leho Tedersoo, II Lauri 
Saks ja III preemia Ta
nel Tamm, diplomi Tsipe 
Aavik, Signe Alama, Dalial 
Freitak, Aveliina Helm, 
Priit Kilgas, Kaupo Kohv, 
Velda Lauringson, Martin 
Maddison, Egle Puidet, Reet 
Rannik, Margit Turb, Evelyn 
Uuemaa ja Marko Mägi.

Arstiteaduste valdkonnas 
sai I preemia Ülle Kirsimägi,
II Aet Alttoa ja III preemia 
Sirje Sammul, diplomi Liis 
Rooväli, Tanel Mällo ja Kadri 
Kõiv.

Sotsiaalteaduste valdkonnas 
sai I preemia Astra Schults, II 
Külli-Riin Tigasson ja III pree
mia Marge Birk, diplomi Toi
vo Aavik, Mari Toomse, Anu 
Mõistlik ja Tiit Remm.

Humanitaarteaduste vald
konnas sai I preemia Moonika 
Teemus, II Kadri Tüür ja III 
preemia Laura Merirand, dip
lomi Madis Arukask, Roland 
Karo ja Kristin Kurs.

Täppisteaduste valdkonnas 
said I preemia Astrid Haljase 
ja Dmitri Martila ning dip
lomi Marina Lulla, Marina 
Issakova, Darja Saveljeva, 
Anne Selart ja Dmitri Lepp.

Eripreemia bakalaureuse
õppe üliõpilase väljapaistva 
teadustöö eest (2000 kr) 
pälvis Marina Semtšenko, 
väljapaistva eksperimentaal- 
töö eest Sergei Štšemeljov 
ning koolides kasutusele võe
tud õpetamisprogrammi eest 
Marina Issakova ja Dmitri 
Lepp.

K I R I

Hea Tartu tudeng!
A n d ru s  A n s ip
Tartu linnapea

Kindlasti on viimastel näda
latel silma jäänud Eesti suu
remate omavalitsuste püüe 
oma linna elanikke juurde 
võita. Tartu pakub võimalust 
nautida vee-, teatri- ja suu- 
satamisrõõme, Tallinn pa
kub soodsaid bussipileteid. 
Samasuguseid boonuseid 
pakuvad ka mitmed väikse
mad linnad ja vallad.

Miks sellised jõulukingid?
Eestis nagu ka mujal maa

ilmas jagab valitsus raha riik
likult tähtsate ülesannete täit
miseks (toimetulekutoetus, 
infrastruktuuri arendamine 
jm) vastavalt omavalitsuses 
registreeritud elanike arvule. 
Ka 56% registreeritud elanike 
tulumaksust läheb linna või 
valla eelarvesse.

Tartu on siiani olnud eesku
juks teistele omavalitsustele -  
meie registrisse on kantud 
peaaegu niisama palju inime
si, kui siin tegelikult elanikke 
on. Palju poleemikat tekita
nud õppetoetuste süsteem on 
tekitanud olukorra, kus um
bes 1400 tudengit oli sügise 
jooksul sunnitud end mujale 
omavalitsusse registreerima. 
Neid tudengeid me Tartusse 
enam tagasi ei saa -  riiki üle 
maksma me ei hakka.

Tartus õppivast, ligi 17 000 
päevase õppe üliõpilasest on 
Tartu elanikuks registreeri
nud end vaid 7500 üliõpilast.

Suur hulk üliõpilastest ei 
ole end üheski omavalitsuses 
rahvastikuregistris arvele 
võtnud ja ei saa seetõttu kasu
tada ka kodaniku põhiõigusi
-  valida ja olla valitud. Samuti 
ei saa nad osa personaalsetest 
sotsiaalsetest hüvedest, mida 
Tartu linn jagab võrdsetel 
alustel kõigile oma kodanike
le -  sünnitoetused, lasteaia
kohad, sotsiaaltoetused.

Iga normaalselt toimiv 
riik peab teadma, palju on 
riigis ja linnades elanikke. 
Kujutage ette olukorda, kus 
te teete oma sõpradele kodus 
Õhtusööki, kuid te ei tea, kas 
tulemas on kaks või 12 ini
mest. Samamoodi on ka lin- 
nad-vallad segaduses teenuste

Kromatograafial täitus 100 aastat
T u llio  I lo m e ts
keemiakandidaat

Käesoleval aastal möödus 
100 aastat, mil Varssavi Üli
kooli assistent, hilisem Tar
tu (Jurjevi) ülikooli taime
füsioloogia (botaanika) prof 
Mihhail Tswett (1872-1919) 
esitas Varssavi Loodus
teaduste Seltsi bioloogia 
osakonna koosolekul enda 
poolt väljatöötatud taimsete 
pigmentide uudse lahuta- 
misvõimaluse põhialused,

Sellele meetodile andis ta 
1906 nimeks kromatograafia. 
Tswett pani aluse väga võim
sale füüsikalis-keemilisele ai
nete lahutamis-, puhastamis- 
ja analüüsimeetodile.

Mihhail Tswett sündis 
Põhja-Itaalias. Ema oli itaal
lanna, isa Semjon Tswett 
tsaarivalitsuse kõrge ametnik, 
kes oli õppinud Tartu Ülikoo
lis füüsikat ja saanud kandi
daadikraadi. M. Tswett õppis 
Genfi ülikoolis botaanikat ja 
kaitses seal doktorikraadi. Ta 
asus tööle Peterburi TA tai-

meanatoomia ja -füsioloogia 
laborisse. Kuna Venemaal 
välismaal saadud teaduskraa
de ei tunnustatud, pöördus 
ta Tartu Ülikooli botaanika
professori Nikolai Kuznetsovi 
poole, et teha kandidaadi- 
eksamid Tartus. Kuznetsov 
keeldus Tswetti eksamitele 
lubamast ja väitekirja kaits
misest. Oli ju ülikoolis põhja
lik venestamisaeg.

Ta tegi magistrieksamid 
ja kaitses magistriväitekirja 
Kaasanis.

1902 kinnitati ta Varssavi 
ülikooli taimeanatoomia ja - 
füsioloogia assistendiks. 1906 
ilmus tal Saksa Botaanika 
Seltsi ajakirjas kokkuvõtlik ar
tikkel «Adsorptsioonanalüüs 
ja kromatograafiline meetod». 
1908 sai Varssavi Polütenilise 
Instituudi botaanikaõppe- 
jõuks ja 1910 kaitses Varssavi 
Ülikoolis oma doktoritöö «Tai
me-ja loomariigi kromofüllid» 
milles üldistas enda poolt 
väljatöötatud analüütilise 
meetodi -  adsorptsioonkroma- 
tograafia kasutamise tulemusi 
fotosiinteetiliste pigmentide 
uurimisel.

1916 evakueeriti instituut 
Nižni-Novgorodi, kuhu läks 
ka Tswett.

Kuznetsovi lahkumise järel 
Tartust sai tema järglaseks 
Mihhail Tswett, kes valiti 
1917 Tartu Ülikooli profes
soriks.

1918 lahkus Tswett koos 
teiste õppejõududega Tartu 
Ülikooli äraviidud varade alu
sel loodud Voroneži Ülikooli. 
Ta suri Voronežis 1919. a.

Täna kinnitatakse üli
kooli 2004. a eelarve
O leg  A n d la
eelarve peaspetsialist

Muud
tulud
3 ,4%

Kuidas läheb botaanika
aia kasvuhoone ehitus?
Heiki Tamm
botaanikaaia 
direktor

Botaanikaaia hoonete 
rekonstrueerim ise 
käigus valmivad sel 
aastal külastus- ja 
koolituskeskuse ruu
mid 60-70 inimesele põranda
pinnaga 87,5 m2.

Esimeses ruumis toimub 
külastajate esmane teenin
damine, informatsiooni ja
gamine, piletite, raamatute, 
suveniiride jm müük. Selles 
ruumis on garderoob ja saab 
osta teed, kohvi, jäätist.

Teine ruum sisustatakse 
õppeklassina, kus lisaks 
loengutele, töötubadele, se
minaridele, koosolekutele on 
võimalik korraldada näitusi, 
tähistada pidulikke sündmu

si jne. Kahte ruumi 
eraldab liikandsein, 
mis võimaldab need 
suuremaks saaliks 
ühitada.

Valgustuses kasu
tatakse säästulampe 
ja sisekliimat kont
rollib automaatika. 

Külastus-koolitus keskuse 
ruumid on ühendatud uue 27 
m2 suuruse klaasgalerii kaudu 
olemasoleva palmihoonega ja 
ehitatavate troopiliste kasvu
hoonetega.

Ehitustöid teeb AS Tartu 
Ehitus kogumaksumusega 
ligemale 1,3 mln kr.

Botaanikaaia külastus- ja 
koolituskeskuse kui regioonile 
olulise õppe- ja turismiobjekti 
väljaehitamist toetab peaaegu 
miljoni krooniga Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutus.

Registreeri end 
tartlaseks!

Tartu linnavalitsus kutsub 
Tartus elavaid inimesi ennast 
detsembrikuus rahvastikure
gistris kirja panema, pakku
des tänutäheks 400-kroonist 
kinkekaarti kas Aura veekes- 
kusesse või Vanemuise teat
risse. Kolmanda võimalusena 
saavad suusahuvilised end 
tasuta Tartu maratonile re
gistreerida.

Kampaania ajal 100 000. 
tartlaseks registreerunu 
saab Aura keskuse kuld
kaardi, mis annab õiguse 
aasta jooksul kasutada pii
ramatult kõiki veekeskuse

hüvesid.
Linna poolt pakutavat kin

gitust ei pea kasutama linna 
kodanikuks registreerunu, 
kingi saajaks võib märkida 
inimese, kellele soovitakse 
heameelt valmistada!

Kampaanias osalemiseks 
peab inimene end 2003. 
aasta detsembris registree
rima rahvastikuregistris 
Tartu linna kodanikuks 
ning olema 2004. aasta 1. 
jaanuari seisuga Tartu linna 
kodanik.

Pöörduda linnavalitsuse 
elanike registriteenistusse 
Küüni t 5. Vastuvõtuajad on 
kampaania kestel tööpäeviti 
kl 9-18. Info: tel 736 1140 ja 
www.tartu.ee.

planeerimisel -  mitut lasteae
da või koolimaja on viie aasta 
pärast vaja, kuhu ja kui palju 
elamumaad planeerida. See 
nimekiri on pikk.

Esimese vabariigi ajal teati 
Tartus täpselt, palju seal oli 
elanikke. Suvel kukkus ela
nike arv 3000 tudengi võrra, 
kuid ronis igal sügisel jälle 
kevadise tasemeni. Linlaste 
täpse arvu teadmist peeti tol
lal normaalseks ja ülejäänud 
Euroopas peetakse seda siiani 
enesestmõistetavaks, isegi 
hädavajalikuks. Ühes Inglis
maa linnas antakse tudengile 
odav jalgratas, kui ta end 
omavalitsusse registreerib. 
Saksamaal on kohustus ka 
oma teine elukoht kirja panna 
ja registreerimata jätmise eest 
ähvardatakse 10 000 euro 
suuruse trahviga.

Tartu üliõpilased on tartla
sed igas mõttes, nende mõtet, 
häält ja vaimu on igas linna 
nurgakeses tunda. Olge tart
lased ka seaduse ja registri 
silmis. Linnakodanikuks ole
mine on ka aususe ja patrio
tismi küsimus.

Andrus Ansip ütles eelmisel 
aastal ülikoolilt Skytte me
dalit vastu võttes, et linnas 
keerleb elu üliõpilase ümber. 
Ja keerleb nüüdki -  linn 
kutsub tudengeid linna ko
danikuks. ANDRESTENNUS

UT K Ü S I B

Tänasel ülikooli nõukogu 
istungil on kavas kinnitada 
järgmise aasta eelarve.

2004. aasta eelarve on 
planeeritud kogumahuga 796 
205 800 kr. Sellest moodustab 
põhieelarve 721 846 500 kr, 
kapitalieelarve 99 359 300 kr 
ning põhieelarvest kapitalieel- 
arvesse ülekantavad vahendid 
25 000 000 kr.

Olulisemaks momendiks 
eelarve kujunemisel on 
riikliku koolitustellimuse 
mahu vähenemine võrreldes 
käesoleva aastaga. Mahu 
vähenemise annab doktori
õppe koolitustellimuse mahu 
vähenemine, sest põhiõppe 
riikliku koolitustellimuse 
maht suureneb.

Kuna teaduskonnad on 
planeerinud tasulise õppetee
nuse tulud tagasihoidlikult, 
jättes need käesoleva aasta 
tasemele, siis õppetulude eel
arvelise kasvu annab ainult 
residentide koolitustellimuse 
eelarve kasv.

Olulisim eelarve kasvataja 
on järgneval aastal teadustu-

UT K Ü S I B

Kuidas jõuab õppida ja 
töötada üheaegselt?

Põhieelarve tulud.

lude suurenemine. Nii on pla
neeritud teaduse, doktoran
tide ja infrastruktuurikulude 
sihtfinantseerimise kasvuks 
ligi 17% ning ETFi grantide 
kasvuks ligi 14%.

Jätkuvalt on planeeritud 
tagasihoidlikult lepinguliste 
tulude maht. Käesoleva aasta 
eelarvega võrreldes on küll 
planeeritud 7% tõus, kuid 
võrreldes tänase laekumisega 
on see 8% vähem.

Täpsema ülevaate eelarve 
tuludest-kuludest, selle struk
tuurist ja investeeringutest 
annab rahandusosakonna 
kodulehekülg.

siiski tegelda teisega, 
leiavad vastupidava
mad kombineeritud 
lahenduse.

Õnneks on minu 
praegused tegevused 
olnud hästi ühenda
tavad, sest neil on 
ühisosa teemadega, 

millega peab kursis olema. 
Püüdsime teha saadet ena
masti olulistel, kuid alahin
natud ühiskondlikel teemadel
-  tekkis teatav kodutööle ku
luvas ajasääst. Paraku tähen
das see nädalas paaril päeval 
säästetud aja «pühendamist» 
Eesti maanteedevõrgule, st 
Tallinna ja Tartu vahet sõit
misele.

Lohutus on võib-olla see, et 
seda tuleb Eesti ulatuse juures 
järjest rohkem ette kõigil elu
aladel. Enamik potentsiaalse
test tulevastest sotsiaaltead- 
lastest, keda tean, teenib elu 
mõistlikuks korraldamiseks 
siiski vähemalt kahte, kui 
mitte kolme isandat.

M arko  L e p ik
avaliku halduse 
ja sotsiaalpoliitika 
magistrant

Aitasin magistran
tuuris õppimise 
kõrvalt läbi viia üht 
avaliku halduse loen
gukursust ja seminare ning 
samal ajal töötasin Tallinnas 
telesaatejuhina.

Praegu on noortel assisten
tidel ja lektoritel tihti para
tamatu tegelda akadeemiliste 
huvide kõrvalt ka äraelamist 
võimaldava tegevusega. Kord 
käsitlesime ajakirjandus
tudengite Sven Pauluse ja 
Mirjam Matiiseniga noorte 
õppejõudude motivatsiooni- 
probleeme ka oma ETV saate
sarjas «Joon».

Tihti toob olukord kaasa 
teatud huvide killustumi
se -  valida tuleks justkui 
kitsikuse või akadeemilise 
keskendumise vahel -  ja kui 
on soov vältida esimest ning

http://www.tartu.ee


19. detsember 2003 UNIVERSITAS TARTUENSIS

Mis toimus Tartu Ülikoolis aastal 2003

Matemaatika-informaatikateaduskonna endine dekaan prof Toivo Leiger (paremal) võib oma 9-aastase dekaaniametiga rahule jääda -  uus õppehoone 
sai valmis. a n d re s  te n n u s

Jaanuar
• Avati Tartu Ülikooli Kesk

linna renoveeritud, varase
mast ruumikam apteek.

• Vabade kunstide profes
soriks valiti kirjanik TÕnu 
Õnnepalu.

• Käivitus üliõpilasesinduse 
ja raamatukogu sessiaegne 
ööraamatukogu projekt.

• Tartu Ülikool, kliinikum jt 
asutasid Sihtasutuse Eesti 
Agrenska Fond. Fond aitab 
traumade ja puuetega lapsi 
ning nende vanemaid aren- 
dusravis, teeb uurimustöid 
jne.

• Fr. Puksoo päeval sai 
Puksoo 2003. a auhinna 
Ene-Lille Jaanson kauaaeg
se Eesti raamatu ja trüki
asjanduse ajaloo uurimise 
ja publitseerimise eest.

• Tehnoloogiainstituudi tule
vase hoone (Nooruse 1) 
fassaadi rekonstrueerimise 
ideelahendi leidmise kon
kursi võitsid Uku Põllumaa 
ja Mart Ader arhitektuuri
büroost Siim&Põllumaa.

• Euroopa teadusülikoolide 
Coimbra grupp teatas Tar
tu Ülikooli vastuvõtmisest 
grupi liikmeks. TÜ kuulub 
ka Euroopa Ülikoolide As
sotsiatsiooni (EUA).

Veebruar
• Avalik-õiguslikud ülikoolid 

(sh TÜ) asutasid e-ülikooli.
• Avati pidulikult matemaa- 

tika-informaatikateadus- 
konna uus õppehoone. 
Eesti ühe kaasaegseima 
arvutiklassi jaoks kinkis 
Sun Microsystems 12 töö
jaama, Eesti Infotehno
loogia Sihtasutus toetas 
Tiigriülikooli projekti 
raames koos ülikooliga
16 tööjaama ostu. Hoone 
koosneb uuest 6-korru- 
selisest ja vana arvutus
keskuse 4-korruselisest 
ümberehitatud osast.

• Botaanikaaias alustati vana 
sub troopika kasvu hoone 
asemele troopilise vihma
metsa ja mäestikumetsa 
ning kõrbetaimede kasvu
hoonete ehitamist.

• Üliõpilasesindus esitas oma 
rektorikandidaadiks filo
soofiateaduskonna dekaani 
prof Birute Klaasi. 2002. 
a detsembris esitati kan
didaadiks rektor prof Jaak 
Aaviksoo.

• AS Elcogen ja TÜ sõlmisid 
uute kõrgtemperatuuril 
kasutatavate elektroodi- 
materjalide ja ioonjuhtide 
uurimise raamlepingu.

• TÜ osales XI rahvusvahe
lisel Tartu teadmistemessil 
Intellektika, mille põhitee
ma oli teadlaste tegevuse 
tutvustamine.

• TÜ otsustas asutada koos 
Cresco Tehnoloogia AS-iga 
OÜ Elementumi, mis tege
leb piimhappe produktide 
arendamisega.

• EV 85. aastapäeva aktusel 
pidas ettekande vaba
riigi ajaloost dots Eero 
Medijainen. Vilistlane Ur
mas Past andis ülikoolile ta
gasi sõja ajal kaduma läinud 
ja vilistlaste omandatud 
Eesti Punase Risti I astme
I järgu medali ja ülikooli 
esimese teenetemedali.

• EV teaduspreemia pälvisid 
emeriitprof Ain-Elmar Kaa
sik, professorid Vladimir 
Hižnjakov, Andres Mets
palu, Urmas Varblane jt TÜ 
töötajad.

• Matemaatika-informaati- 
kateaduskonna dekaaniks

valiti al
gebra prof 
Mati Kilp 
( p i l d i l ) .
Prof Toivo 
Leiger oli 
dekaan 9 
aastat.

• Rektoriks valiti teiseks 
hooajaks akad, optika ja 
spektroskoopia prof Jaak 
Aaviksoo. Valimiskogu 
kohal olnud 255st liikmest 
hääletas I voorus Aaviksoo 
poolt 145 ja Klaasi poolt 86.
II voorus sai Aaviksoo 182 
häält.

• EV pre- 
s i d e n d i  
rahvaluule 
p r e e m i a  
pälvis TÜ 
ü l i õ p i l a 
ne Pärtel 
Lippus (pildil).

• Multimeediakeskus alustas 
õigusteaduskonna loengute 
vahendamist Tartust üle 
arvutivõrgu Narva ja Pärnu 
kolledžisse.

• R a a m a 
t u k o g u s  
avati Läti 
rahvusraa
matukogu 
n ä i t u s  
«L ä tim a a  
ja Tartu Ülikool», koos- 
töösidemetest pidas loen
gu Läti TA president Janis 
Stradinš (pildil).

Märts
• Märtsis ja aprillis olid üli

koolis üle-eestiliste kooli
noorte olümpiaadide lõpp
voorud.

• Ülikooli külastas TÜ koos
tööpartneri Kieli Ülikooli 
delegatsioon eesotsas rektor 
prof Reinhard Demuthiga. 
Toimusid kohtumised tea
duskonnades, loengud, in
fopäev. Esitleti kogumikku, 
mis käsitleb ülikoolis ger
manistika õpetamise 200. 
aastapäeva.

• TÜ ja Ettevõtluse Arenda
mise Sihtasutus sõlmisid 
Spinno programmi 9 mil
joni kroonise lepingu Tartu 
innovatsiooni tugistruktuu
ride arendamiseks.

• Kehakultuuriteaduskonna 
Eesti spordielu loengusar
ja avaloengu pidas Eesti 
Olümpiakomitee president 
Mart Siimann, Aasta jook
sul esinesid loengutega 
Arno Pijpers, Aivar Pohlak, 
Jaak Salumets, Mati Alaver, 
Aavo Põhjala.

• Matemaatika-informaatika- 
teaduskonnas oli vilistlas
päev, Akad Arnold Humala 
noore matemaatiku pree
mia anti puhta matemaatika 
teadurile Rainis Hallerile, 
prof Gerhard Rägo medal 
prof Kalle Kaarlile,

• Riigikogu liikmeks valiti 
TÜst prof Ene Ergma (valiti 
Riigikogu esimeheks), prof 
Peeter Tulviste, prof Jan- 
no Reiljan, dots Eiki Berg, 
õigusinstituudi emeriitprof 
Ülo Vooglaid, üliõpilane 
Silver Meikar.

• TÜMR1 ning geeni- ja 
keskkonnatehnoloogia tipp- 
keskuse juhataja prof Toivo 
Maimetsast sai teadus- ja 
haridusminister.

• Aulakontserdiga tähistati 
ülikooli muusikaõpetaja 
ning meeskoori ja naiskoori 
dirigendi Richard Ritsingu 
100. sünniaastapäeva, aja
loo muuseumis avati näi
tus.

• Tartu Akadeemiline Mees
koor sai meestelaulu seltsi 
võistulaulmisel A-kategoo- 
rias esikoha.

• Õpetajate seminar korral
das 175. aastapäeva puhul 
konverentsi «Millist õpeta
jat vajab 21. sajandi Eesti 
kool?». Toimusid aktus, vi
listlasõhtu, avatud loengud, 
avati fotonäitus.

• Eesti TA bioloogia-geoloo- 
gia ja keemia osakonna 
väljasõiduistungil Tartus 
kohtuti tippkeskuste juhti
dega.

Aprill
• Rektoraadi ja üldosakon

na töötajad külastasid TÜ 
koostöölepingupartnerit 
Läti Ülikooli (UTs ilmus 
koostööst erilehekiilg).

• TÜ ja EPMÜ üliöpilasesin- 
dused korraldasid Raekoja 
platsil meeleavalduse sot
siaalhoolekande seaduse 
vastu, mis ei luba ühisela
mu elanikul toimetuleku
toetust saada.

• Eesti vanim muuseum 
TÜ Kunstimuuseum avas 
25 aastat tagasi pitseeri
tud kasti muuseumi 200. 
juubeli graafikaplaadiga 
(kunstnik Vive Tolli). Avati 
graafikanäitus «Madalmaa
de lood».

• 10-aastaseks saanud 
Põhja-Ameerika uuringute 
keskus korraldas VI rah
vusvahelise konverentsi, 
teemaks oli Põhja-Ameerika 
transkulturaalses perspek

tiivis.
• Tartu Ülikool võeti Granadas 

toimunud Coimbra grupi 
üldkogul grupi liikmeks. 
Gruppi kuulub 35 Euroopa 
autoriteetset ülikooli.

• Ülikooli külastasid Eesti 
president Arnold Rüütel, 
Läti president Vaira Vike- 
Freiberga ja Leedu pre
sident Rolandas Paksas. 
Lossi tänava õppehoones 
avati Leedu aukonsulaat 
ja prof Birute Klaasile anti 
aukonsuli tiitel.

• TÜ Üliõpilasesindust käis 
valimas 2536 üliõpilast 
(lisaks kolledžites 150). 
Valimisaktiivsus oli 16,2%.

• TÜ nõukogu otsustas asu
tada teadus- ja arendusosa- 
konda kuuluva teadus- ja 
huvikeskuse AHHAA ase
mel SA Teaduskeskus AH
HAA, mille asutajaliikmed 
on ka Eesti Vabariik ning 
Tartu linn.

Mai

• TÜ audoktor Jaan Kross 
(pildil) esitles oma raa
matut «Omaeluloolisus ja 
alltekst», kuhu on koon
datud kirjaniku 1998. 
aastal TÜ vabade kunstide 
professorina peetud loen- 
gutekstid.

• Üliõpilasesinduse esime
heks valiti avaliku halduse 
üliõpilane Lauri Paeveer ni
mekirjast «Terve Mõistus».

• Kehakultuuriteaduskonna 
kinesioloogia ja biomehaa- 
nika laborisse osteti Eesti 
käitumis- ja terviseteaduste 
keskuse toel liigutustegevu- 
se analüüsi kõrgtehnoloogi
line aparatuur kogumaksu
musega 1,5 mln kr.

• Teadusajaloo seminaril 
käsitleti TÜ audoktori 
kaasaegse geograafia rajaja 
Johannes Gabriel Granö 
tegevust teadlase ja kunst
nikuna. Avati fotonäitus

«Sinine Altai». Seminaril 
viibis ka Granö poeg TÜ au
doktor akad Olavi Granö.

• Regionaalkonverentsil aru
tati, kuidas saavad ülikoo
lid kaasa aidata regioonide 
arengule.

• TÜ Akadeemiline Spor
diklubi esitles hooaja 
pidulikul lõpetamisel uut 
sümboolikat, aastaraamatut 
ja uut arengukava ning au
tasustas parimaid sportlasi.

• Sõlmiti raamleping AS-iga 
Restor Tartu Toomkiriku 
varemete konserveerimi
seks ja restaureerimiseks.

• Ülikooli hoonete renoveeri
miseks sõlmiti laenuleping 
Eesti Ühispangaga (70 mln 
kr).

• Arstiteaduskonna dekaa
niks valiti teist korda neuro
kirurgia prof Toomas Asser.

• Rektor Jaak Aaviksoo 
promoveeriti Turu Ülikooli 
audoktoriks.

• Esitleti TÜ 
t a a s a v a 
mise 200. 
aas t ap ä e 
va puhul 
v a l m i n u d  
a l b u m i t  
«Alma Mater Tartuensis. 
Tartu Ülikool ja tema 
arhitekt Johann Wilhelm 
Krause» (Juhan Maiste 
(pildil), Kadi Polli ja 
Mariann Raisma).

• TÜ kauaaegse rektori ja 
Tartu tahkisefüüsika rajaja 
Feodor Klementi (rektor 
1951-1970) 100. sünniaas
tapäeva aktusel viibisid ka 
poeg Roald Klement, lapse
lapsed jt sugulased. Raama
tukogus avati näitus.

• TÜ sõlmis Phare lepingu 
Kesk-Eesti Arenduskesku
sega eesti keele õpetajate 
täiendusõppeks.

• TÜ nõukogu valis 10 uut 
audoktorit: Münsteri Üli
kooli emeriitprof Wilfried 
Schlüter, Helsingi Ülikooli 
professorid Liisa Marjatta 
Ahtee ja Tapani Ruutu, 
Mainzi Ülikooli prof Hans 
Hilmar Goebel, Konstanzi 
Ülikooli prof Jürgen 
Mittelstrass, Turu Ülikooli 
prof Keijo Virtanen, Bologna 
Ülikooli prof Giovanni 
Romeo, Oslo Ülikooli prof 
Svennik Hoyer, Uppsala 
ülikooli prof Björn Wittrock 
ja Madridi Rocasolano Insti
tuudi prof Jose Luis Abbud 
Mas.

• Bioloogia-geograafiatea- 
duskonna dekaaniks vali
ti paleontoloogia ja stra

t i g r a a f i a  
prof Tõnu 
M e i d 1 а 
(pildil).

• TÜ m ikro
bioloogia ja 
b io k e e m ia  
instituudi teadlaste avasta
tud kodumaist tervistavat 
piimhappebakterit ME3 
hakkas Helluse piim atoode
te sarjas kasutama Tallinna 
Piimatööstus.

Juuni
• Teadusprorektorina asus 

tööle prof Ain Heinaru, 
õppeprorektorina Tõnu 
Lehtsaar ja prorektorina 
Jaak Kangilaski (rahvusüli
kooli küsimused).

• Rektor Jaak Aaviksoo inau- 
guratsioonil teiseks ameti
ajaks pidas päevakohase 
kõne prorektor prof Jaak 
Kangilaski, rektori insti
tutsioonist läbi ajaloo tegi 
ettekande Toomas Hiio.

• Hansapank toetas raama
tukogu 220 000 krooniga, 
mille eest osteti lugejaar- 
vutid, toetati ööraamatu
kogu projekti ja muretseti 
ligipääs Britannica online- 
entsüklopeediale.

• Paneuroo- 
pa rahvus- 
v a h e l i s e  
ü he ndus e  
pre s i de nt  
T e m a  
K e i s e r 
lik Kõrgus dr Otto von 
Habsburg pidas aulaloen
gu «Paneuroopa liikumine 
ja Euroopa Liit». Ta esines 
ülikoolis aulaloenguga ka 
1992. a.

• Usuteaduskonna dekaani 
kohusetäitjaks määrati 
teoloogiadoktor Riho Alt
nurme.

• Õigusteaduskonna dekaa
niks valiti teist korda riigi- 
ja haldusõiguse prof Kalle 
Merusk.

• Tartu linna päeval said 
silmapaistvate teenete eest 
linna medali prof Peeter 
Tulviste, AHHAA keskuse 
projektijuht Tiiu Sild ja TÜ 
Akadeemilise Naiskoori di
rigent Vaike Uibopuu.

• Avalik-Õiguslike ülikooli
de rektorid kirjutasid alla 
kvaliteedileppele, millega 
ühtlustatakse õppekavade, 
kraadide ja akadeemiliste 
ametikohtade nõuded.

• TÜ kõrvakliinikus avati 
Baltimaade moodsaim une- 
uuringute keskus.
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Eesti ülikooli 84. aastapäeva rongkäigus sammusid peahoone ette nii praegused kui ka 
tulevased tudengid. a n d re s  te n n u s

Juuli
• Ülikooli botaanikaaed sai 

200 -  peeti aktus, rah
vusvaheline konverents 
«Botaanikaaedade arengu
strateegiad muutuvates 
majandustingimustes» jm. 
Ilmusid juubelialbum, me
dal, mark, postkaardid.

• Tudengite väitlusselts 
korraldas Euroopa Liidu 
teemalise rattatuuri Lõuna- 
Eestis.

August
• Rahvusvahelise Keemia- 

filosoofia Seltsi VII suve- 
sümpoosioni avaloengu 
pidas emeriitprof Vello Past 
Nobeli preemia laureaadist 
Wilhelm Ostwaldist.

• Avati Narva mnt 25 reno
veeritud ühiselamu. 10- 
korruselises hoones on 468 
kohta. Tubade pind suure
nes rõdude kinniehitamise 
arvel. Majja sai ruumid ka 
üliõpilasküla kontor.

• 22. suveuniversiaadil 
Daegus Lõuna-Koreas said 
TÜ üliõpilassportlased kaks 
medalit.

• UT uuendas oma veebivälja- 
annet ja hakkas läbi viima 
on/me-küsitlust.

September
• Riigieelarvelistel õppe

kohtadel alustas õppetööd 
1214 ja riigieelarvevälistel 
kohtadel 743 uut üliõpilast 
ning 178 uut välisüliõpilast. 
Esmakordselt toimus vastu
võtt ühtse arvutipargi abil.

• 1. septembri aktusel anti 
Tartu Ülikooli esimesed au
märgid professoritele Mart 
Sörgile, Volli Kalmule ja 
Hele Everausile, dots Aino 
Siimonile ja peainsener 
Nigul Liivamäele. Aumärk 
antakse ülikooli töötajaile 
eriti heade töötulemuste 
eest.

• Toimus debatt Walesi pea
ministri Rhodri Morgani 
ja kirjanik Jaan Kaplinski 
vahel teemal «Wales ja Ees
ti -  jääda Euroopas iseen
daks». Raamatukogus avati 
soomlase Pentti Sammal
lahti Walesi loodusfotode 
näitus.

• Raamatukogu avas oma ko
dulehel esimese virtuaalse 
kunstinäituse Lääne-Eu- 
roopa varasest graafikast. 
Lisandusid virtuaalnäitused 
Karl Ernst von Baerist ja 
vanadest kaartidest.

• Uue haruraamatukoguna 
avati matemaatika-infor- 
maatikateaduskonna raa
matukogu.

• Pärnu kolledži üliõpilaste 
ja õppejõudude kohtumi
sel Euroopa Parlamendi 
presidendi Pat Coxiga oli 
teemaks Eesti liitumine EL- 
iga.

• Soome Va
bariigi pre
sident Tar
ja Halonen 
p i d a s  
eestikeelse 
aulaloengu 
Soome, Eesti ja Euroopa 
integratsioonist.

• Multimeediakeskus alustas 
psühholoogiaõppejõudu- 
de loengute videolindile 
jäädvustamist õppematerja
liks.

• Saksa-Eesti akadeemilisel 
nädalal «Academica VII» 
pidas aulaloengu «Euroo
pa ühised väärtused ja vi
sioonid hariduses» Meck- 
lenburg-Vorpommerni Lii
dumaa haridus-, teadus- 
ja kultuuriminister prof 
Hans-Robert Metelmann. 
Academica peateema oli 
«Uus Euroopa: haridus kui

v ä ä r t u s » .
Aulas dis- 
k u t e e r i t i  
E u r o o p a  
k õ r g h a r i 
d us r uumi  
üle. Saksa 
teadlased pidasid teadus
kondades loenguid. Esma
kordselt toimus saksa ja 
eesti üliõpilaste kohtumi
ne.

• Tiigi 78 õppehoone juur
de rajatava meediamaja 
arhitektuurse ideelahendi 
konkursil valiti välja kaks
II koha tööd, ostupreemia 
määrati kahele tööle.

• Raamatukogu II korrusel 
valmisid uus 45 arvutitöö- 
kohaga saal, õppeavakogu 
ja uus ajalehtede saal.

• Teaduskeskus AHHAA 
korraldas Põhjamaade 
P l a n e t a a r i u m i ü h i n g u  
konverentsi, kus osales ka 
ühingu president prof Lars 
Broman.

• AHHAA avas Sõbra kesku
ses näituse «Ahhaa, mullid 
ja nullid!». Briti Nõukogu 
tõi Tartusse DNA avastami
se 50. aastapäeva näituse. 
AHHAA näitusel toimus 
ka rahvusvahelisel geeni- 
foorumil osalenute pidulik 
vastuvõtt.

• Raamatukogus avati näi
tus doktoritöödest aastail 
1998-2003.

• II rahvusvaheline baltisaksa 
kirjakultuuri sümpoosion oli 
pühendatud Keyserlingide

elule ja loomingule. Avati 
Darmstadtis asuva H. Kei- 
serlingi ja TÜ Raamatuko
gu materjalidest koostatud 
näitus.

• 200 aasta möödumist eesti 
keele õpetamise algusest 
ülikoolis tähistati konve
rentsi ja vilistlasõhtuga. 
Avati kaks näitust.

• Tartus toi
mus Eesti 
v õ r d l e v a  
kirjandus- 
t e a d u s e  
asso t s i a t 
siooni 5. 
rahvusvaheline konve
rents teemal «Romaani- 
žanr tänapäeva maailma
kirjanduses: hüpe või sei
sak?». Esitleti rahvusvahe
list ajakirja Interlitteraria. 
Ettekandega esines ka 
rahvusvahelise võrdle
va kirjandusteaduse 
assotsiatsiooni täitev
komitee liige, «Canadian 
Review of Comparative 
Literature» peatoimetaja, 
Kanada Alberta Ülikooli 
prof Jonathan Hart.

• TÜ Eesti Mereinstituut 
korraldas Tallinnas rahvus
vahelise mereuurimise nõu
kogu aastakonverentsi.

• TÜ Üliõpilasesindus hakkas 
välja andma tasuta ajalehte 
Wagabund, toimetaja on 
üliõpilane Kristiina Omri. 
Tiraaž 1500.

• Coimbra grupi juhtkonna 
liikmed tutvusid TÜ õppe-

ja teadustegevusega.
• Füüsika-keemiateaduskon- 

na dekaani kohusetäitjaks 
määrati keemilise füüsika 
prof Peeter Burk.

• Füüsika instituut sai kaas
aegse laborikorpuse.

• Füüsika instituudi noorele 
teadlasele Tanel Käämbrele 
anti Rootsi Kuningliku 
Teadusseltsi Thaleni pree
mia doktoritöös käsitletud 
fullereenide ja nende su- 
gulasmaterjalidest röntgen- 
spektroskoopias eest.

• S o t s i a a l t e a d u s k o n n a  
emeriitprof Rein Taage
pera 70. sünnipäeva puhul 
peeti konverents «Political 
Science: Contributing to 
the Community An Interna
tional Conference in Honor 
of Prof Rein Taagepera».

• TÜ doktorant Kaja Tampere 
kaitses Jyväskylä Ülikoolis 
eesti esimese suhtekorral- 
dusvaldkonna doktoritöö.

• Ajaloo muuseum avas koos 
tervishoiumuuseumiga va
nas anatoomikumis näitu
sed «Ahistav vabadus» (aids 
ja narkomaania) ja «Elu 
enne surma» (anatoomiku
mi vanad õppevahendid).

Oktoober
• Ajakirjanduse ja kommu

nikatsiooni osakond esitles 
Tallinnas TÜ õppejõudude 
tõlgitud teooriaraamatut 
«McQuaili massikommuni
katsiooni teooria».

• TÜ Akadeemilise Spordi
klubi 95. aastapäeva aktusel 
nimetati klubi auliikmeteks 
Atko-Meeme Viru, Ilmar 
Kullam, Heino Lipp, Edgar 
Naarits, Martin Kutman ja 
Valter Lenk.

• Rahvusvaheline konverents 
«Е-õpe loodusainetes ja 
keskkonnahariduses» oli 
pühendatud infotehnoloo
gia kasutamisele tavakooli 
aineõppes.

• Usuteaduskonnas toimus 
rahvusvaheline konverents 
teemal «Teacher Training 
for Religious Education -  
Models and Good Practice».

• TÜ Kunstimuuseumis 
eksponeeriti näitusel 
«Tänapäeva Minotauros» 
esmakordselt eesti maali, 
skulptuuri ja graafika an- 
tiigiteemalist valikut 1960. 
aastatest tänapäevani.

• TÜ Kunstimuuseum korral
das 200. aastapäeva tähis
tamiseks rahvusvahelise 
seminari «Muuseum ja tea
dus -  kuidas eksponeerida 
atraktiivselt?».

• Paides toimus Tartu üliõpi
laste looduskaitseringi 45. 
aastapäeva vilistlaskonve- 
rents.

• Arstiteaduskonna päevade 
konverentsidel arutati bio
meditsiini ja tervishoiu 
integratsiooni kliinilises 
meditsiinis ning rahva- 
tervishoidu, toimus aktus 
ja üliõpilaste teaduskonve
rents.

• TÜs õppinud ja töötanud 
Nobeli preemia laureaadi 
Wilhelm Ostwaldi 150. 
sünniaastapäeva puhul 
peeti rahvusvaheline se
minar. Peahoone seinal 
avati mälestustahvel.

• TÜ korraldas ülikooli aren- 
gukonverentsi «Ülikooli 
väljakutsed», koos partneri
tega arutati ülikooli arengu 
ja rolli üle ühiskonnas. 
Osalesid peaminister Juhan 
Parts, Riigikogu esimees 
Ene Ergma, ministrid jt. 
Esimest korda sai arvamusi 
avaldada TÜ kodulehe foo
rumil.

• Tartu Ülikool liitus ühis
kondliku leppega.

• Usuteaduskonnas toimus 
esimene rahvusvaheline 
religioonipedagoogika kon
verents.

• Toimus psühholoogide vi- 
listlaspäev ning konverents 
sõja ja rahvusvaheliste su
hete teemal.

• TÜ sõlmis koostöölepingu 
Hong Kongi Baptistliku Üli
kooliga.

• Renoveeriti prof Artur 
Linkbergi auditoorium, 
mis on ülikoolis suuruselt 
kolmas ja varustatud tipp
tasemel tehnoloogiaga.

• Eesti Õiguskeskus kinkis 
juuraüliõpilastele tasuta 
ligipääsu Digista andme
baasile.

• ÜRO puuetega inimeste 
aastale pühendatud rah
vusvahelisel konverentsil 
«Haridus kõigile» käsitleti 
erivajadusi esmakordselt 
koos tavapedagoogikaga.

• Belgia Rahvusbotaanikaaed 
kinkis TÜ botaanikaaiale 
50 Kesk-Ameerika troopi
list taimeliiki, mille alusel 
rajatakse uus troopiliste 
taimede kollektsioon.

• TÜ nõukogu arutas ülikooli

finants-majanduslikku seisu 
ja otsustas ühineda teiste 
ülikoolide ettepanekuga 
moodustada EV Valitsuse 
vastav komisjon.

• Taastatud ÕES-i esimese 
esimehe prof Herbert Ligi 
75. sünniaastapäeval peeti 
mälestuskoosolek.

November
• Presidendi kultuurirahastu 

noore teadlase preemia 
pälvis analüütilise keemia 
dots TÜ katsekoja juhataja 
Ivo Leito.

• Ülikoolis toimus rahvusva
heline konverents «Emakeel 
ja teised keeled IV».

• Kehakultuuriteaduskond sai 
75. Toimus mitu konverent
si, avati juubelinäitus.

• Avalik-õiguslike ülikooli
de rektorid arutasid koos 
ministri ja Riigikogu liik
metega ülikoolide finants
majanduslikku seisu. Peeti 
vajalikuks vastava komisjo
ni loomist.

• Eesti Ettevõtlike Naiste 
Assotsiatsioon valis aasta 
naiseks prof Birute Klaasi.

• Arstiteaduskond mälestas 
prof Mihkel Kaske 100. 
sünniaastapäeval tervis- 
hoiuteemalise konverentsi
ga*

• Matemaatikud tähistasid 
prof Gunnar Kangro 90. 
sünniaastapäeva konverent
siga «Algebra ja analüüsi 
meetodid VI». Eesti Mate
maatika Seltsi publikatsioo- 
nikonkursi preemia anti 
lektor Valdis Laanele.

• TÜ katsekoda sai SA Eesti 
Akrediteerimis  keskuse 
akretiteeringu.

• Eesti vanim järjepidevalt 
ilmunud ülikooli ajaleht 
Universitas Tartuensis (va
rem «Tartu Riiklik Ülikool» 
korraldas 55. aastapäeva 
puhul ülikoolide ajalehtede 
teemal seminari ja avas 
raamatukogus näituse.

• Prof Andres Metspalu pälvis 
Prantsusmaa riikliku autasu
-  Akadeemilise Palmioksa 
rüütlijärgu.

• TÜ nõukogu otsustas asuta
da Rahvusmõtte auhinna.

Detsember

• Ülikooli 84. aastapäeval 
pidas akadeemilise loen
gu «Universitas e print
siibist ja printsiibitusest 
postmodernlistlikus maa
ilmas» akad prof Peeter 
Saari, promoveeriti 10 
audoktorit ja 63 doktorit 
(pildil med-dr Helena 
Soomer). Rektor Jaak 
Aaviksoole anti Kaitse
liidu eriteenete medal. 
Toimus vilistlaskogu aas
takoosolek, ball jm.

• TÜ Kunstimuuseumis avati 
keraamikanäitus «Põleta
tud savi -  antiigist tänapäe
vani».

• Käärikul peeti prof Uno 
Palmi 70. sünniaastapäe
va tähistamiseks seminar 
funtamentaal- ja rakendus- 
elektrokeemia seostest.

• IBM Eesti OÜ kinkis ülikoo
lile ligi sada arvutit.

• Ülikooli ja Narva kolledžit 
külastas Pihkva oblasti rek
torite delegatsioon.

Täielikuma kroonika leiab 
aadressilt www. ut. ee/ajaleht/.
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Udo Ivaski näitus 
raamatukogus
22. detsembril kell 14 avatak
se raamatukogu näitusesaalis 
nimeka bibliograafi, eksliibri- 
seuurija ning raamatuloolase 
Udo Ivaski 125. sünniaasta
päevale pühendatud näitus.

Välja on pandud Udo Ivaski 
teadustööd, tema kujundatud 
eksliibrised, fotod ning do
kumendid TÜ Raamatukogu 
kogudest.

Näituse on koostanud 
Malle Ermel ja Tatjana 
Sahhovskaja.

Udo Ivask lõpetas Mosk
va Arheoloogiainstituudi 
arheograafia osakonna 
õpetatud arhivistina. Ivaski 
bibliofiilia, bibliograafia, 
genealoogia, raamatu- ja 
raamatukogude ajaloo alaste 
töödega sai alguse eksliibriste 
teaduslik kirjeldamine ja uuri
mine Venemaal.

1920 opteerus Ivask koos 
perega Eestisse ning asus 
tööle TÜ Raamatukogu I 
raamatukoguhoidja-juhataja 
abina. Ta oli raamatukogu 
esimene kõrgema eriharidu
sega raamatukoguhoidja.

Udo Ivask suri 1922 ja on 
maetud Tartusse.

Hansapanga 
vastuvõtt
22. detsembril kell 15 toimub 
Hansapanga peamajas Tallin
nas Liivalaia 12 Hansapanga 
stipendiaatide vastuvõtt.

Tartu Ülikoolist olid 
Hansapanga stipendiaadid 
2003/2004. õppeaastal Ivan 
Kuznetsov (õigusteadus), 
Maarja Põld (semiootika ja 
kulturoloogia), Laura Sedman 
(bioloogia), Oliver Lukason 
(majandusteadus) ja Raimo 
Poom (politoloogia).

Hariduse sõbrad
Haridus- ja teadusminister 
Toivo Maimets andis üle «Ha
riduse sõbra 2003» tiitlid.

Tartu Ülikoolist pälvis tiitli 
eetikakeskuse juhataja prof 
Margit Sutrop koolivägivald а 
käsitleva teaduskonverentsi 
korraldamise eest.

Pool aastat õppeprorektorina
Sellest on nüüd pool aastat 
möödas, kui minust sai ene
selegi ootamatult Tartu Üli
kooli õppeprorektor. Minu 
ametiülesandeks on õppe
tegevuse juhtimine.

Siinkohal tahan aga jagada 
seda, mida ma ise oma uues 
ametis olen Õppinud.

Olen õppinud mõistma, kui 
suur ja mitmekesine, sageli 
hoomamatu on tegelikult 
ülikool. Usuteaduskonnaga 
võrreldes täiesti teine maa
ilm. Kogu ülikoolipere kokku 
on enam kui paarkümmend 
tuhat inimest üle terve Eesti. 
Eri allüksuste sisekultuur, 
vaimsus, enesehinnang ja 
tulevikuvaade on üsnagi eri
nevad. Sageli tõden, kuidas 
töötajad teevad oma koge
muse põhjal üldistusi kogu 
ülikooli kohta. Alati on aga 
teistsuguseid kogemusi, nii 
paremaid kui ka halvemaid. 
Tõde ülikooli kohta on ilmselt 
kogemusteülene, kvaliteet, 
mis loob meie identiteedi ja 
kujundi väljapoole.

Ülemuseks olemisest

Olen õppinud seda, et ülemu
se juhuslikult öeldud mõte või 
poetatud lause hakkab elama 
iseseisvat elu. Eriti kui seda 
võimaldab ajakirjandus. Tuleb 
oma sõnu valida ja seisukohti 
täpselt väljendada. Minu sei
sukohtadest oleneb ülikooli 
maine ja paljude inimeste käe
käik. See on suur vastutus.

Olen näinud, kui oluliselt 
kujundab suhteid nii ülikoolis 
kui väljaspool ressursi jagami
ne. Olgu selleks raha, võima
lused, tähelepanu või aeg. Ra
haga seoses olen sõnastanud 
kolm põhimõtet, mida võib 
üldistada mistahes vahendi
tele. Esiteks, raha pole mitte 
kadunud, vaid jaotub eba
ühtlaselt. Teiseks, raha liiku
mise efektiivsed mõjutajad on 
isiklik tutvus ja avalik surve, 
väheefektiivne on ametlik või 
anonüümne kiri. Kolmandaks 
võib öelda, et sageli seletatak
se raha jaotamist kaunitest 
põhimõtetest lähtudes, ent 
otsustatakse madalamatest 
tungidest johtudes.

Pean Õppima ülemusena 
käituma. Sain sellest aru siis, 
kui ühes allüksuses tõusis 
minu sisenedes keskealine 
väärikas daam püsti. Mul oli 
ebamugav, ma vist punasta
sin ja ei osanud mõistlikult 
käituda. Olla Tõnu Lehtsaar 
on lihtsam kui õppeprorektor 
Lehtsaar.

Olen õppinud koos töötama 
rektori ja teiste prorektorite
ga. Minu arvates on praegune 
koosseis varasematega võrrel
des isiksuslikult suhteliselt 
mitmekesisem. Psühholoogias 
on üks klassikaline eksperi
ment, mille käigus isikutaju 
uurimisel palutakse tuua 
välja jooned, mis inimesi 
eristavad. Püüdes ennast 
võrrelda teiste rektoraadi 
liikmetega, leian, et minu ja 
rektori kõige suurem erinevus 
on selles, et tema juhib hästi 
konflikte, mina pigem kardan 
neid. Kolleeg Heinaru juhti- 
miskäitumine on minu omast 
palju küpsem. Sageli astun 
tema kabinetti nõu küsima. 
Minu erialane identiteet on 
segu sotsiaalpsühholoogiast, 
religioonipsühholoogiast ja 
praktilisest usuteadusest. 
Imetlen kolleeg Kangilaski 
sügavat humanitaarset hari
tust ja eruditsiooni. Ilmselt 
olen mina rektoraadis kõige 
suhtlemisaldim. Mis on aga 
põhiline, rektoraadi liikmete 
vahel valitseb usaldus ja koos- 
töömeel.

Tunda rõõmu

Minu jaoks on prorektoriame- 
tis kõige raskemad need het
ked kui asjad lähevad ülepea. 
See juhtub siis, kui on tegemi
si liiga palju või tunnen, et ei 
valda piisavalt informatsiooni 
probleemi lahendamiseks. 
Palju abi on olnud prof Volli 
Kalmu soovitusest lähtuda 
sellistes olukordades talupoja- 
tarkusest.

Olen õppinud oma tööst 
rõõmu tundma. On meeldiv 
kogeda, kui minu pingutuse 
tulemusena miski toimib, 
laabub või korraldub. Olen 
õppeosakonna ja avatud üli
kooli näol leidnud meeldivad

ANDRESTENNUS

lähimad kaastöölised. Olen 
õppinud väärtustama üliõpi
laste arvamusi. Olen õppinud 
lugu pidama ÕISist. Mulle 
meeldib väga rektoraadi

suurte uksevõtmete kimbuga 
kolistamine. Tunnen ennast 
siis võtmeisikuna.

Läheneme jõuludele. Soo
vin ülikooliperele jõulurahu.

Rahu iseendaga, rahu teistega 
ja rahu Elu enesega.

Tõnu Lehtsaar
õppiv prorektor

Jaan Tõnisson 135
T u llio  llo m e ts

22. detsembril möödub 135 
aastat Eesti silmapaistva 
riigimehe, poliitiku ning õ i
gusteadlase, TÜ audoktori 
(1928) ja prof Jaan Tõnis
soni sünnist ning 63 aastat 
tema arreteerimisest puna
võimude poolt 12. detsemb
ril 1940. Surmaaeg ja -koht 
on senini teadmata.

Jaan Tõnisson õppis 1889- 
1893 ülikoolis õigusteadust, 
kandidaadikraadi sai 1894. 
1896-1930 oli ta ajalehe Posti
mees omanik ning 1896-1.935 
peatoimetaja (vaheaegadega), 
samal ajal ka vandeadvokaat. 
Tõnisson oli mitme olulise 
seltsi asutaja, esimees ja 
paljude seltside, ühingute ja 
liitude auliige. Poliitiliselt oli 
ta väga aktiivne. Ta oli Eesti 
Vabariigi üks väljavõitlejaid ja 
loojaid, Eesti rahvusluse ideo
loogia alusepanijaid, eestluse 
väärtustaja ning venestamise 
ja saksastamise vastu võitleja.

1906 valiti ta Liivimaa 
talupoegade saadikuna I 
Riigiduumasse, oli Eesti 
Ajutise Maanõukogu,
Eesti Asutava Kogu ja I-VI 
Riigikogu liige, 1927-1928 
ja 1933 riigivanem ja mitmel

ministrikohal. 1921 valiti 
Tõnisson EÜS-i auvilistlaseks 
ja 1939 Tartu linna 
aukodanikuks. Alates 1935. 
a sügissemestrist kuni 1938. а 
lõpuni oli ta TÜ ühistegevuse 
professori ametikohal ning 
luges õigus-, majandus- ja 
p õ l l u m a j a n d u s t e a d u s e  
üliõpilastele ühistegevuse üld- 
ja erikursust, ühistegevuse 
ajalugu, ühistegevuse
ideoloogilised alused kursust 
ja juhendas ühistegevusalast 
seminari. Tartu linna 
rahastamisel asutati 1. dets 
1929 ülikooli juurde Jaan 
Tõnissoni nimeline auhind, 
ergutamaks üliõpilasi
rahvuskultuuriga seotud

Legendi ruumidesse tuleb uus kunstigalerii
M argu s  K iis
kunstiajaloolane, TÜ 
galeristikandidaat

6. jaanuaril kell 17 avatakse 
Tartu Ülikooli galerii (Küütri 
2) endise Legendi ruumides 
TÜ maalikunsti õppejõu
dude näitusega «Õpetajate 
tuba».

Ülikooli ja Küütri tänava 
nurgal asuva hoone keldrikor
rusel asus 90. aastatel kunsti- 
näitamisasutus Legend.

Madalate võlvlagedega 
väheldase pindalaga galerii 
hingeks oli tookord legendaar
ne kunstikoguja Matti Milius. 
Toimusid mitmed näitused, 
eripära tõttu eksponeeriti 
peamiselt väiksemamõõdulisi 
teoseid. Oli ka luule-, muusi
ka- ja filmiõhtuid. Kümnen
divahetuse paiku hääbusid 
nii kohvik kui ka näitusepaik 
ja mitu aastat seisid ruumid 
tühjana.

Sügisel otsustas TÜ juht
kond koos linnavalitsusega 
linnageograafiliselt ülisood
sas paigas, ülikooli omandu
ses olevas majas asuvad pin
nad uuesti kasutusele võtta. 
Projekti eestvedajaks sai 
maaliosakond, eriti õppejõud 
Anne Parmasto.

Maali eriala tudengid Priit Petrovi ja Peeter Ora sõnul on 
galeriid tudengitele väga vaja. a n d re s  te n n u s

Nüüd on kasutusele võetud 
kõik endise Legendi ruumid, 
ka kohvik. Tekkimas on oma
moodi kompleks, mis koosneb 
mitmest ekspositsioonisaali- 
kesest, majandusruumist ja ka 
külalisateljeest.

Viimane nähtus on Eestis 
uus, varem on neid asutatud 
Tallinnas ja Moostes. Külalis- 
ateljee antakse konkursi kor
ras mõnele (tõenäoliselt välis
maa) kunstnikule mingiks 
perioodiks (tasuta) kasutada, 
eeldusel, et ta demonstreerib

ateljees «toodetut» kõrvalole
vas galeriis.

Galerii ise on ühtaegu 
problemaatiline kui ka põnev. 
See koosneb viiest väikesest 
näitusesaalist, millest enamik 
on ka madalate kaarlagedega.

Ühed ruumid sobivad roh
kem klassikalisemas formaa
dis kunsti (maal, graafika, 
skulptuur jms), teised aga 
moodsamate (installatsioon, 
video) taieste näitamiseks. 
Kindel kava on hakata kohale 
meelitama ka TÜ sõprusüli-

K O M M E N T A A R

Jaak  K a n g ila s k i
kunstiajaloo prof

Kunstigalerii on maaliosa
konnale hädavajalik kanal 
oma töö eksponeerimiseks 
ja publikuni viimiseks.

Laiemas mõttes suuren
dab see visuaalse kunsti 
rolli ja edendab kunstielu 
üldisemalt nii TÜ-s kui 
Tartu linnas.

Ülikooli oma galerii vas
tab universitas e printsiibi
le ja on sellisena kindlasti 
tervitatav.

koolide kunstiosakondade 
«toodangut».

Galerii hakkab töötama 
mitteärilistel alustel, nii kuns
titegijatelt kui ka tarbijatelt 
ei hakata võtma mingit tasu. 
Siiski, galeriis hakkab tööle 
ka väike kunstitarvete pood.

Loomulikult on plaanis ha
kata korraldama regulaarselt 
ka verbaalse, teatraalse, mu
sikaalse, kinematograafilise 
kultuuri üritusi jms. Juba on 
tekkinud ka muid huvitavaid 
mõtteid.



4 UNIVERSITAS TARTUENSIS 19. detsember 2003

IN M E M O R I A M

Max Siurala
21. okt 1913 -  6. sept 2003
Tartu Ülikooli audoktor prof 
Maxim (Max) Siurala lahkus 
meie hulgast 6. septembril 89. 
eluaastal pärast pikka rasket 
haigust.

Prof Siurala osales vii
mase eluaastani aktiivselt 
gastroenteroloogia-alases tea
dustöös. Tema töörühmal oli 
pikaaegne koostöö Tartu Üli
kooli gastroenteroloogidega. 
Tema ja prof Kaljo Villako 
juhitud kroonilise gastriidi 
pikaajalise jälgimise tule
mused on unikaalsed kogu 
maailmas, need said uue 
tähenduse gastriidi tekitaja 
Helicobacter pylori avastamise 
järel ja gastriidi kohta esita
tavad baasteadmised eriala 
õpperaamatutes pärinevad 
nendest uurimustest.

Max Siurala oli üks rahvus
vaheliselt tuntumaid Soome 
arstiteadlasi. Ta valiti Bologna 
ja Tartu ülikooli audokto
riks (1990), oli Kuningliku

Meditsiiniseltsi liige, kuulus 
Euroopa Gastroklubisse, 
oli Soome, Rootsi, Baie
ri, Ungari ja Inglismaa 
gastroenteroloogide seltside 
auliige.

Max Siurala valiti 
1982 gastroenteroloogide 
maailmaseltsi aupresiden
diks.

Tartu Ülikool

Õ N N I T L E M E

Emeriitprofessor 
Heinart Sillastu 75
1. jaanuaril 2004 saab 75- 
aastaseks Eesti ftisiaatria ja 
pulmonoloogia gi'and oid 
man emeriitprofessor Heinart 
Sillastu.

Õpilased ja kolleegid 
on ikka ja alati imetlenud 
Heinart Sillastut kui soliidset 
õpetajat, teadusemeest ning

väsimatut reisimeest, kelle 
loodud väliskontaktideta 
oleks kopsukliinik aegade 
jooksul paljust ilma jäänud.

Jätkuvalt palju energiat ja 
tervist soovivad vitaalsele ja 
koostöövalmile juubilarile 
õpilased ja kolleegid ülikooli 
kopsukliinikust.

30

Meeri Sassian,
erakorraline teadur -  23. 
detsember

35

Lea Altnurme,
erakorraline teadur -  23.
detsember
Sille Vahtra,
metoodik -  29. detsember

40

Ülo Puurand,
erakorraline teadur -  20.
detsember
Ülle Maidla,
sekretär -  21. detsember
TÕnis Karki,
dotsent, AR õppeprodekaan
-  24. detsember

45

Eha Kallas,
assistent -  20. detsember 
Sander Hannus,
lektor -  23. detsember

TÕnu Tamme,
lektor -  23. detsember 
Allan Hallik,
teadur -  30. detsember

55

Raivo Uibo,
professor, molekulaarse ja 
kliinilise meditsiini keskuse 
juhataja -  21. detsember 
Jüri Vedru, 
dotsent -  24. detsember 
Mati Karelson, 
professor -  27. detsember

60

Marju Rikand,
assistent -  27. detsember

65

Valdur Helm,
lektor -  20. detsember 
Malle Moldau,
vanemlaborant -  29. detsem
ber
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Raamatukogu kalender 
«Rara köiteharuldused»
A n d ru s  A llik v e e
raamatukogu
avalikkussuhete spetsialist

Käesoleval nädalal ilmub TÜ 
Raamatukogu uus, ilmselt 
rariteetseks kujunev kalender 
«Rara köiteharuldused», mil
lest müükiminevaid kalend
reid on vaid sadakond.

«Kalendrisarja kolmas, 
2004. aasta kalender tut
vustab ajaloolisi ja haruldasi 
köiteid. Ülikooli raamatukogu 
rikkalikud kogud võimal
davad jälgida raamatuköite 
kunstilise vormi muutusi 
läbi kuue sajandi. Vanimad 
hilisgooti tunnustega köited 
pärinevad 15. saj teisest poo
lest, mil köitekunst kujunes 
iseseisvaks käsitööalaks. Kui 
kalendrikasutaja jätab oma 
raamaturiiulisse alles ka
lendri ülaosa, koguneb taas 
aasta-aastalt täienev kena 
pildimapp raamatukogu va
radest,» ütles koostaja Kadri 
Tammu r.

2004
R E K T O R I  U U S A A S T A V A S T U V O T T

Ü L I K O O L I  T Ö Ö T A J A T E L E
esmaspäeval, 5. jaanuaril 2004 kell 17 
ülikooli ajaloo muuseumi valges saalis

Teaduskondadel ning haldus- ja tugistruktuuri üksustel 
teatada osavõtjate arv teabetalitusse hiljemalt esmaspäe
vaks, 29. detsembriks tel 737 5683 või e-posti aadressil 
Leane.Morits@ut.ee.

U T  T O I M E T U S  T E A T A B

2004. aasta Universitas Tartuensise esimene number ilmub 
reedel, 9. jaanuaril. Toimetus soovib oma lugejaile ja au
toreile kaunist lumevalget jõuluaega ja sisukat uut aastat! 
Tänusõnad kõigile, kes on meid aasta jooksul informeerinud 
ja meile kaastööd teinud!

нннн^^ннв
TEATED В KONTSERT

22. dets kl 16 toimub majandus
teaduskonnas Narva mnt 4- 
A216 kogumiku «Organizational 
Culture in Estonia: Manifestations 
and Consequences» esitlus. 
Korraldajaks TÜ juhtimise 
õppetool. Osalemissoovist tea
tada hiljemalt 19. dets e-mailile 
Kaire.Kask@mtk.ut.ee või tele
fonil 737 6320.
Pühade ajal on Tartu Ülikooli 
Ajaloo Muuseumi lahtiolekuajad 
järgmised:
22. dets -  avatud 9-17
23. dets -  avatud 9-12
24. - 26. dets -  suletud 
27.-28. dets -  avatud 11-17 
29.-30. dets -  avatud 9-17
31. dets 2003 ja 1. jaan 2004 
-  suletud
2. jaan -  avatud 9-17 
6. jaan kl 15.15 toimub 
Lossi 3-223 Endla Lõhkivi 
venia legendi loeng «Tead
mise mõiste H. E. Longino 
sotsiaalepistemoloogias» Info: 
Ruth Jürjo, tel 737 5314.
Kauplus Laura (Kalda tee 34) 
pakub aastavahetuseks palju 
õhtukleitide, pluuside, seelikute 
ja pükste uusi mudeleid, samuti 
kauneid pruutkleite jm. Soo
dustused. Kauplus avatud E-R 
10-18.30, L 10-15.30, P ettetelli
misel. Tel 748 6235, 053 45 13.
Teoloogide näitetrupp «Clamor 
Validus» (Võimas Hüüd) esitab 
22. dets kl 16 raamatukogu 
kataloogisaalis Gandersheimi 
Hrotsviti «Väepealik Galticanuse 
pöördumine». See on vaimulik 
lugemisdraama (10. saj). Juhen
daja Mari Murdvee.

22. dets kl 19 Vanemuise Kont
serdimajas Händeli «Messias». 
Esitavad Läti Raadio koor, 
Tallinna Kammerorkester, Malin 
Hartelius (sopran, Rootsi), 
Anna Zander (metsosopran, 
Rootsi), Mati Turi (tenor) ja Ove 
Pettersson (bass, Rootsi). Diri
gent Tõnu Kaljuste. Piletid 120, 
80 ja 60 kr.
28. dets kl 16 Vanemuise 
Kontserdimajas «Una Bossa». 
Brasiilia rütme esitavad Riho 
Sibul (laul, kitarr), Jaak Soo
äär (kitarr), DJ Raul Saaremets 
(elektroonika), Mihkel Mälgand 
(kontrabass) ja Petteri Hasa 
(trummid). Pilet 80 ja 50 kr.
30. dets kl 19 Tartu Salemi 
kirikus «Annum per annum». 
Esitab ansambel Vox Clamantis. 
Kunstiline juht Jaan-Eik Tulve, 
orelil Aare-Paul Lattik (orel). 
Põimik gregoriaani koraalidest 
ja Arvo Pärdi oreliteostest. 
Vox Clamantise partneriks on 
Aare-Paul Lattik, Tallinna Püha 
Miikaeli Rootsi kiriku organist, 
aktiivse rahvusvahelise kontser- 
dikarjääriga orelikunstnik. Pilet 
80 ja 50 kr.
31. dets kl 12 Vanemuise Kont- 
serdimajas aastalõpu kontsert. 
Esinevad Tallinna Kammeror
kester, Kalle Randalu (klaver) ja 
Oksana Sinkova (flööt), dirigent 
Eri Klas. Kavas Mozarti Andan
te flöödile ja orkestrile C-duur 
KV 315 ja Klaverikontsert nr. 
21 C-duur KV 467 ning Haydni 
sümfoonia nr 45 fis-moll «Lahku- 
missümfoonia». Piletid 200, 150 
ja 100 kr.

T U  R A A M A T U K O G U  T Ö Ö G R A A F I K
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Pearaamatukogu (W. Struve 1), humanitaarraamatukogu
(vt PS): 22.12 -  avatud 9-17, 23.12 -  avatud 9-12, 24.-26.12
-  suletud, 27.12 -  avatud 11-17, 28.12 -  avatud 11-17, 29.12
-  avatud 9-17, 30.12 -  avatud 9-17, 31.12 -  suletud, 1.01 -  su
letud, 2.01 -  avatud 9-17. Humanitaarraamatukogul (Jakobi 
1) sama töögraafik v. а 28.12 -  suletud.

« T A L E N D I D  T U L E V I K U  T E E N I S T U S E S »
Eesti olümpiaadiliikumise 50. aastapäeva 

rahvusvaheline konverents

9. jaanuaril aulas

13 Avamine ja tervitused -  akad Jaak Aaviksoo, TÜ rektor; 
akad Jüri Engelbrecht, TA president

13.30 Andekate arendamisest Eestis. Dr Kristjan Haller, 
HTM asekantsler

14 Giftedness and Creativity. Prof Franz J. Mönks, Nijmegeni 
Ülikool

15. 15 Morality and High Ability. Prof Kirsi Tirri, Helsingi 
Ülikool

16 The Roie of International Olympiads in National 
Educational System. Prof Maija Ahtee, Jyväskylä Ülikool

16.30 Ühiskond ja andekad. Urmas Past, TÜ Sihtasutuse 
usalduskogu liige

10. jaanuaril keemiaringis

10-12 I sessioon: olümpiaadid -  kellele, milleks ja kuidas?
10 Aineolümpiaadid -  kas viimane kaitseliin? Prof Jaak 

Kikas, TÜ
10.20 Kuidas kaasajastada geograafiaolümpiaade. Dots Jüri 

Roosaare, Ülle Liiber (MSc), doc emer Heino Mardiste, 
TÜ 10.40 Emakeeleolümpiaadide spetsiifikast noore
mas vanuserühmas (7.-8.kl). Dots Maia Rõigas, Reet Vääri 
(MA), TÜ

11 Olümpiaad õpioskuste kujundajana. Dots Ulve Kala, 
TPÜ

11.20 Olümpiaadide rollist kaasaja haridussüsteemis. Dots 
Elts Abel, Raili Vilt, TÜ

12-14 II sessioon: võimalusi tööks andekatega üldharidus
koolis

12 Õppetöö diferentseerimise ja individualiseerimise või
malusi töös andekatega. Inge Unt, prof emer

12.30 Kuidas motiveerida andekat õpilast koolis? Tiiu 
Lember, Aravete kk, Helsingi Ülikool

12.50 Ka humanitaarkoolis õpetatakse matemaatikat. 
Anne Küüsmaa, Anu Oks, Tallinna Prantsuse Lütseum

13.10 Õppekava rikastamise võimalusi tavakoolis. Illar 
Leuhin (MSc), TÜ

14-16 III sessioon: mida andekad vajavad?
14 Kõrge loova mõtlemisega õpilaste õppeedukus ja ar

vamused koolikeskkonnast. Eda Heinla (PhD), Tallinna 
Pedagoogikaülikool

14.20 Anna lapsele võimalus. Kaie Merila, Pärnu Ühis
gümnaasium

14.40 Personaalne talent -  üks võti andeka lapse isiksuse 
mõistmiseks. Viire Sepp (MA), Tartu Ülikool

15.10 Sõnavõtud
16 Kokkuvõte

Registreerumine: www.ttkool.ut.ee/olympiaadid või tel 737
5581, ttkool@ut.ee.

5 . - 2 9 .  j a a n u a r  2004
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